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ITKA INGTN QURBAN KITA BERI'AI{{L{

Berqurban (yang dalam istilah fiqihnya disebut
udhhiyah) adalah menyembelih binatang ternak
pada hari raya Idul Adhha dan hari Tasyriq dengan
niat mendekatkan diri kepada Alloh Th'ala.

Syariat berqurban yang dimulai sejak zarr.at:.
Nabi Ibrohim -u$fur kemudian disunnahkan oleh
Rosululloh ffi i"i mengandung hikmah yang tak
terhingg+ ungkapan rasa syukur kepada Alloh atas

segala nikmat-Nya membantu dan mbmberikan
rasa senang kepada fakir miskin yang mungkin ti-
dak pemah merasakan nikmatnya daging kambing
atau sapi, juga demi menghidupkan sunnah para
nabi serta masihbanyak hikmah lainnya.

'Oleh karena itu tidaklah menjadi sesuatu yang
aneh tatkala syariat kita yang suci mensyariatkan
ibadah ini bahkan mewajibkannya bagi yang mam-
pu serta mengancam orang yang mamPu lalu tidak
berqurban untuk tidak mendekati tempat sholat
Iauf edfrha, sebagaimana sabda Rosululloh ffi:
"Barang siapa yang memPunyai keluasan rezeki,
lalu tidak berqurban, maka janganlah mendekati
tempat sholat kami." (HR. Ibnu Majah dengan
sanad yang shohih)

Kita sangat gembira tatkala melihat banyaknya
kaum muslimin yang menyambut panggilan mulia
ini, mengorbankan sebagian harta atau hewan ter-
nak mereka untuk Alloh Ta'ala, semoga Alloh me-
nerima amal kebaikan kita dan semoga Alloh meng-
gantinya dengan yanqlebih baik di dunia terutama
di akhirat kelak.

Namun ada beberapa hal yang perlu kita renung-
kan kernbali... apakah ibadah qurban kita itu sudah
benar-benar mendapatkan hasil yang kita inginkan?
Apakah benar-benar sudah bisa mendekatkan diri
kita kepada-Nya? Dari sini maka ada dua pertanya'
an besar yang harus kita jawab:

Pertama: Apakah niat .kita
benar-benar murni dan ikhlas .

hanya karena Alloh semata?
Kita sangat mengkhawatirkan
adanya embel-embel duniawi
dalam ibadah ini. Kita sangat
mengkhawatirkan ibadah ini
dilakukan hanya demi menjaga
gengsi, atau supaya lebih dihor-
mati oleh masyarakatnya, atau
hanya karena tendensi lainnya.

Bahkan yang sangat menyedihkan, beberapa
berita yang sampai kepada kami, bahwa ibadah
ini dijadikan ajang kampanye untuk memperebut-
kan sebuah kedudukan semu di alam yang fana ini,
berqurban karena ingin mencalonkan diri sebagai
pejabat ini dan itu, berqurban dengan mengibarkan
bendera partai ini dan itu. Apalagi qurban tahun ini
sudah mendetati mrisim pemilu. Kalau itu semua
sampai terjadi, maka kita hanya bisa niengadukan
duka nestapa kita kepada Alloh atas semua kejadian
ini. Padahal Alloh tidaklah menginginkan dari syar-
iat qurban ini kecuali keikhlasan dan ketaqwa.an

hamba-Nya. Alloh berfirman:

Daging-daging unta dan darahnya itu,;ekali-kali tidak

dapat meniapii (tceridhoan) AUoh, tetapi ketaqwaan dari
kamulah yang dapat mencapainya,.. (QS. al-F[ajj lzz]: 37)

Kedua: Apakah berqurban kita sudah benar-benar
sesuai dengan tuntunan Rosululloh ffi? Terkadang
karena terlalu semangabrya atau mungkin dengan
dalih lainnya, sebagian kaum muslimin membuat
tata cara berqurban yang menyelisihi aturan syar'i,
semacam iuran beberapa orang untuk berqurban
seekor kambing, atau berqurban dengan binatang
yang kurang umurnya, bahkan ada sebagian orang
yang mengajak berqurban dengan menggunakan
uang lalu dibagikan kepada fakir miskin berupa uang
juga dengan alasan qurban tidak harus menyembelih
binatang?! la haula waa quwwata illa billah

Iuga masih banyak kita saksikan berbagai
pelanggaran syar'i seputar ibadah agung ini, misal-
kan yang paling banyak terjadi adalah menjual kulit

binatang qurban padahal Rosu-
lulloh telah melarangnya.

Maka hendaklah kita berta-
nya kepada diri kita masing-ma-
sing, apakah ibadah qurban kita
sudah benar-benar ikhlash ha-
nya karena Nya dan sudahkah
sesuai dengan tuntunan Rosu-
lulloh ffi Ut Semoga Alloh selalu
membimbing kita untuk meniti
jaan kebenaran.

^1 
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. Saudara-saudaraku yang dirohmati Alloh Ta'ala. Hanya dengan tau-

' fiq dari Alloh semata kita bisa bertemu kembali dengan bulan-bulan yang

I penuh kemuliaary bulan Syawal, Dzul Qo'dah dan D zul Hijjah. Perbanyak

. dan tingkatkanlah amal shglih seiring dengan kemuliaan bulan-bulan ini.

. Semoga Alloh menerima amal kebaikan kita dan memberi taufiq kepada

' kita untuk selalu bisa konsisten dalam menjalankan syariat-Nya.

I Xu.t* muslimin yang dimuliakan oleh Alloh.
. Syubhat-syubhat masalah takfir masih selalu dihembuskan bahkanu 

semakin lama semakin kencang. Syubhat ini sengaja dihembuskan oleh

i sebagian saudara kita kaum mislimin -semoga Afoh memberi hidayah
. kepada kita dan mereka-, oleh karena itu pembahasan ini sengaja kami
* angkat demi membentengi diri kita dari cara berfikir dan bermanhaj yang
' menyelisihi apa yang difahami oleh para ulama Ahlus Sunnah. '

" Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Alloh. Bagaimana cara menja-
. lin hubungan bertetangga secara islami, baik tetangga itu kerabat maupun
' bukan bahkan sampai pun tetangga kita itu orang nen muslim?! Insya'

, Alloh bisa mendapatkan jawabannya pada rubrik Tafsir yang diasuh oleh
* Ustadzuna Abu Muhammad Aunur Rofiq bin Ghufron hafidzuhulloh.

' Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Alloh. Ada kisah yang sangat

, masyhur yang selalu menyertai sejarah hijrahnya Nabi Muhammad ffi
" bersama Abu Bakar {Pl ke Madinah. Namun sayangnya kisah yang dike-

' nal oleh hampir setiap muslim ini ternyata lemah bihkan palsu.

I Sebagai panduan buat kita dalim rnencari rezeki maka rubrik Tazki-

, yah edisi kali ini membahas bagaimana cara mencari rezeki yang sesuai
, dengan afuran syar'i. Pembahasan ini sangat penting karena sampai saat
' ini banyak orang yang sudah tidak memperhatikan halal dan haram, bah-

] kan banyak yang berdalih: mencaii uang haram saja susah apalagi yang

" halal?!" Bahkan penyakit ini pun sampai menggerogoti sebagian orang
- dekat dengan kajian Islam sebagaimana yang kita soroti pada edisi khu-
' sus yang lalu. Semoga Alloh memberi kepada penghasilan yang berbaro-
" kah dan sesuai aturan syar'i sangat perlrl untuk kita simak.
. Akhirnya semoga Alloh selalu membimbing kita di atas kebenaran.

' Hanya kepada- Nya kita memohon dan hanya kepada-Nya kita mengadu-* 
kan semua perkara..

al4rr.2 itt\Lz-,rs >- z-)-r' ;\)\ )

Tertulis dalam majalah ini sebagian kalamulloh, harap diperhatikan penempatannya

WW
tr Kembali kepada al-Qrr'an dan as-Sunnah

dengan pemahaman salafush shalih.
E Pemurnian syarl'atlslam dari segala

bentuk syirilq bid'ah, dan pemikiran sesat.

trMembina kaum muslimin dengan ajaran
Islam yang benar dan beramal dengannya.

tr Menghidupkan metode ilmiah dengan
berdasar pada al-Qrr'an dan as-Sunnah
sesuai pemahaman salafush shalih.

trMengajak kaum muslimin memulai hidup
baru dalam naungan manhaj salaf
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SCCECCEEE
A ssatamu'alaikum. Saya pembaca
dari Lombok, saya ingin bertanya
tentang salaf, kapan dakwah Salafi-
yah itu muncul? Dan apakah benar
salaf muncul pada waktu Abdulloh
bin Wahab (ulama di fitnah)? Dan
apa berlar dia pemimpinnya? Tolong
dibalas agar tidak ada syubhat pada
dirisaya.
0818052Dm(

Wa' al a i ku m ussa/arn wa ro h matul lo h i
wabarokatuh, dalouah Salafiyah Ahl u
Sunnah wal Jama'ah pada haki-
katnya adalah dakwah lslam yang
murni sebagaimana yang dibawa
Rosululloh M aan dipahami oteh
para sahabat. Dari sini maka dakwah
ini ada dengan adanya lslam. Syaikh
Muhammad bin Abdut Wahhab 'jli6
hanyalah salah satu ulama yang
gigih memperjuangkan dan mendu-
kungnya dan beliau bukan pendiri
dan juga pemimpinnya.

:

A ssa I a mt u' at a i ku m. Atwan At IUIQ0N
pada edisi 10 tahun ke-6 hlm. 37,
Jabat Tangan Mahrom": lstri Anak
perempuan dan istri cucu perem-
puan. Seharusnya: lstri anak laki-
laki atau menantu perempuan, istri
cucu laki-laki, belum diralat.

Wa' al aiku m ussa/am, J azaku m u I I oh u
khoiron atas koreksinya dan ini seka-
ligus sebagai ralat.

$aya sudah baca ALIURQ0N, tentang
mulianya Saudi di mata Ahlus Sun-
nah, yang menjadi syubhat kami dan
mungkin orang lndonesia adalah
berita hangat masalah TKW yang
dapat siksaan di Saudi sampai tewas
mohon penjelasannya?!

081563058/,00(

Ust, saya mohon penjelasan jika
Arab Saudi mengaku Daulah lslami-
yyah apakah secara defacto/dejure
diakui oleh dunia dan negara mus-
lim di sekelilingnya? Kenapa sistem
pemerintahan kerajaan bukan khila-
fah, kenapa sistem ekonomi kapitalis
(ribawi) dan punya pangkalan AS.

08524081)OU

Tidak diragukan lagi bahwa Arab
Saudi adalah negara Islam, tapi hal
ini tidak menafikan adanya kesalah-
an baik dari pemerintahnya maupun
m asy a rakatn ya. Ad a nya ked h ol i ma n,
riba dan makgiat lainnya tidak kami
ingkari, tapi itu tidak mengeluarkan
sebuah negara atau seseorang dari
keislaman, sebagaimana yang telah
tetap dalam aqidah Ahlus Sunnah
karena tidak ada yang ma'shum lg-
cuali para rosul.

lladhdhorokumulloh. Usul bahas
fiqih zakat kontemporer kalaupun tak
bisa tuntas qoidah-qoidahnya pun
bagus juga seperti toko mas yang
sebagian modalnya masih hutang
bank, rumah kontrakan, peternakan
lebah dan ayam, zakal profesi, gaji
dan lain-lain. Kalau bisa berseri lebih
baik. J azaku m u I loh khoi ron.

085221714,m(

Wa' alaikumussa/am warohmatuttohi
wabarokatuh, masalah zakat sudah
pernah kami bahas berseri pada edi-
si 6,7,8 tahun lll, hanya saja bebera-
pa fiqih kontemporer belum dibahas,
dan insya Alloh kami bahas pada
edisr-edisi me nd ata n g.

Issalamu'alaikum. At IURQ0N ana
sangat mendukung dan syukron atas
terbitnya halaman belajar bahasa
Arab, karena bagi pemula sangat
bermanfaat, juga ana mau tanya,
mengapa hadits qudsi dipisahkan
dengan hadits biasa dan mengapa
tidak masuk ke dalam al-Qur'an apa
ada redaksi tertentu yang membeda-
kan? Tolong dijelaskan yang sejelas-
jelasnya. Salam buat ustadz Aunur
Rofiq. Jazakumulloh khoiron.

(lkhwan Cilegon) 081 52339/)oo(

Wa' ala i ku m ussa/am wa roh m atu I loh i
wabarokatuh, semoga rubrik ini bisa
membantu belajar bahasa Arab de-
ngan baik. Adapun tentang al-Qur'an
dan hadits Qudsi antara keduanya
banyak perbedaan, di antaranya:
al-Qur'an di baca saat sholat, ha-
dits qudsi tidak, al-Qur'an semuanya
shohih mutawatir qedangkan hadits
Qudsi ada yang shohih, hasan dan
lemah dll.

A ssatam u'alaikum. Bagaimana kalau
AL FUIQON menulis keadaan saudara-
saudara muslim di luar negeri seperti
di lrak, Chechnya, Afrika, Philipina,
dan lain-lain 08522768XXX

!

Wa' a I ai ku m ussa/am wa roh matul loh i
wabarokatuh, mengetahui keadaan
saudara-saudara kita sesarna mus-
lim adalah sesu?f,/ yang sangat
penting, namun majalah At IURQ0N

bukan majalah berita, maka masalah
itu sengaJa tidak kami bahas, sudah
banyak majalah lain yang memba-
h asnya. waffaqokumulloh

Assatamu'ataikum. Dalam AL FURQON

edisi 1 tahun ke-7, ada artikel ten-
tang bahaya kisah tak nyata. Di-
katakan bahwa cerita Abu bakar di-
gigit ular waktu di gua Tsur dan nabi
ketika sampai di Madinah disambut
dengan "thola'al badru" adalah tidak
benar, sementara di dab,m Rohikul
Makhtum Syaikh Shofiyurrohman
cerita tersebut dimuat. Kami mohon
penjelasannya agat tidak membi-
ngungkan! .

081349331m(

Wa' al ai ku m ussa/am waroh m atu lloh i
wabarokatuh, kisah Abu Bakar di
gigit ular bisa antum lihat pada edisi
ini, sedangkan kisah "thola al badru",
insya Alloh di bahas pada edisi men-
datang.

Assatamu'alalkum. Mohon maaf se-
belumnya, ana ingin menyampaikan
agar tentang qurban dibahas secara
rinci, juga teknis penyembelihan dan
adakah doa-doanya?

081 349 31)ffi(

KePada saudara kami:

$ianYu Ari Wibowo
dari Pemalang
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Sodl Saya pernah mendengar
seorang ustadz mengatakan bahwa
kita harus hati-hati terhadap
daging sapi, karena Rosululloh
melarangnya, yang menj adi ganj alan
saya, bukankah Nabi sendiri pernah
berkorban seekor sapi?, bahkan
secara medis -susa sapi termasuk
minuman terbaik, juga menjadi obat
untuk berbagai macam penyakit,
bagaimana penjelasannya yang
sebenarnya?

fiwrbl tvtemani ada hadits berupa
peringatan Rosululloh agar berhati-
hati terhadap dagiag sapi, di antara
hadits itu adalah;

irts q$ At ogi'€ "x'

Kalian harus (minum) susu sapi
karena itu sebagai obat, demikian
juga minyaknya adalah kesembu-

han, dan hati- hatilah kamu ter-
hadap daging sapi karena itu ada
penyakitnya. (HR. al-Hakim 414o4,
Thobroni dalam al-Kabir 3lz7lr,
dan dishohihkan al-Albani dalarn
as-Shohihah t g+t)

Dari hadits ini kita.mengambil
beberapa ibroh di antaranya;

. Nabi memberi petunjuk kepada
umatnya untuk minum susu sapi

karena susu sapi adalah obat,
demikian juga minyaknya karena
minyak binatang sapi dapat me-
nyembuhkan berbagai macam

ist:;ry qy wc,,i:
irs ta'";i'orp V'et

hal tersebut, hanya saja kita perlu
berhati-hati terhadap daging sapi,

dan di antara bentuk kehati-ha-
tian itu adalah tidak terlalu sering
menkonsumsi daging sapi, karena
masih banyak daging yang lebih
baik dari sapi yaitqkambing, onta
dan lainnya, wallohu Alam.

rrll3lrtrlrH-Ittlrhr
lot|l Assalamu'alaikum, ustadz
saat ini saya sedang gundah, sangat

membutuhkan faiwa para ulama.

Ana bekerja sebagai keamanan di
sebuah instansi, apakah ada rukhsoh

keringanan bagi saya untuk tidak
sholat berjama'ah sesekali waktir?

f mbsnotat berj amahh hukumnya
diperselisihkan oleh para ulama
antarawajib atau sunnah, akan tetapi
pendapat yang lebih dekat kepada

dalil adalah yang mengatakan wajib
bagi laki-laki yang tidak punya
udzur, di antara dalilnya adalah:

- Alloh mewajibkan manusiamelak-
sanakan sholat dalam keadaan

berjama'ah ketika sedang sholat
khouf ( saat dikhawatirkan serang-

an musuh) sebagaimana dalam

QS. an-Nisa roz. Hal ini menun-
jukkan bahwa ketika dalam ke-

adaan aman hukumnya jelas lebih
wajib untuk berjama'ah.

- Dalam hadits yang shohih Rosu-

lulloh mengancam akan memba-
kar rumah orang-orang yang ti-
dak hadir sholat berjamahh, tetapi
Rosululloh tidak melakukannya
disebabkan adanya orang- orang

yang tidak berkewajiban untuk
sholat berjama'ah (mereka adalah
kaum wanita dan anak-anak),.penyakit. maka Nabi tidak akan melakukan

aaaaaooaooaaooaaaaaaaaaaa a a a a a u e e il

. Dinukil dari at-Tadawi bi Alban al-Baqor, oleh Syihab al-Badri Yasin hlm. zr.

4%F

fi#-47/

Dalam hadits lain dijelaskan ten-
tang alasannya, seperti dalam
sabdanya;

Sesungguhnya Alloh tidak akan
menurunkan suatu penyakit ke-

cuali menurunkan juga obatnya,

maka kamu harus minum susu

sapi, karena sapi itu mengumpul-
kan (makanan) dari semua pepo-
honan. (HR. al-Hakim dalam al"
Mustadrok 4/4o3, disetujui adz-
Dzahabi, dan dishohihkan al-Al-
banidalam as-Shohihah 1533 dan
L943)

Hadits ini meneiangkan bahwa
susu sapi mengandung obat
disebabkan asal makanan sapi

adalah dari berbagai macam
tumbuh-tumbuhan. Oleh karena
itu Ibnul Qoyfrm mengatakan
bahwa: "Obat-obatan yang paling
mujarab adalah berupa ramuan.
(dari berbagai macam tumbuh-
tumbuhan)'.

Nabi memberi peringatan supaya

kita berhati- hati terhadap daging
sapi, karena daging sapi men-
gandung penyakit di dalamnya.
Akan tetapi daging sapi bukan
berarti haram dimakan, karena
telah sah hadits Nabi bahwasanya

Beliau pernah berkorban berupa
binatang sapi dan beliau mem-
berikan sebagian dagingnya ke-
pada Aisyah (HR. Bukhori 5zz8),
seandainya daging sapi 'haram,

Pan pembzct rohiuakumullohu. Berikut ini sebagian pertanyaan yang masuk
kepada kartri. Sengaja kami menjawabnya melalui rubrik Soal-jawzb (Aiilah ua

Ajuibab) dengan harapan semoga manfaatnya lebih luas.

Rubrik yang diasuh oleh Ustadz Abu Ibrohim Muhammad Ali ini bersifat

. . ringkas, tanpa menyrbutkan penanya hal ini karena keterbatasan halaman.
Semoga bermanfaat, menjadi ilmu yang berbarokah. Amiri
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& Soel-;nwen il
seandainya sholat berjama'ah ti-
dak wajib, maka Rosululloh tidak
akan mengancam dengan ancam-

an sekeras itu (HR. Bukhori 644,

dan Muslim 65r)

- Rosululloh tetap memerintahkan
seorang yang buta ketika men-

dengar suara adian untuk men-

datangi sholat berjama'ah di mas-

jid (HR. Muslim 653)

- Pada zaman Rosululloh, menjadi
tanda-tanda orangberiman adalah

mengikuti sholat berjamabh, dan

menjadi tanda-tanda orang mu-
nafik apabila tidak menghadiri
sholat berjama'ah, bahkan pada

saat itu orang yang tidak daPat

berjalan, dipapah oleh dua orang

demi untuk dapat mengikuti
sholat berjama'ah di masjid (HR.

Muslim,6t+)
Kewajiban di atas berlaku bagi

setiap laki-laki muslim yang telah

baligh dan berakal, sedangkan

kaum wanita, anak- anak, musafir,

dan orang yang sedang sakit, maka

tidak wajib bagi mereka.

Demikian pula orang yang di-
tugaskan untuk menjaga keamanan,

maka dia tidak wojib menghad-
iri sholat berjama'ah, lantaran dia

melakukan perbuatan untuk ke-

maslahatan manusia secara umum2.

Hal. ini didasari oleh hadits

Rosululloh yang mengancam akan
membakar rumah orang-orang yang

tidak menghadiri sholat jama'ah,

dalam hadits itu Rosululloh berke-
inginan untuk berpalirg dari sho-
lat berjama'ah bersama beberapa

orang untuk membakar rumah me-
reka yang tidak menghadiri sholat
berjama'ah.

Dari hadits di atas dipahami
bdhwa Rosululloh dan beberapa

orang yang membawa kayu bakar,

apabila membakar rumah-rumah
mereka yang tidak menghadiri sho-
lat berjamahh, berarti Rosululloh

dan beberapa orang tersebut tidak
menghadirf sholat berjamahh, dan

ini dibolehkan karena untuk ke-

maslahatan manusia secara umum.

ttmtslhlHSilrsn
$o* Saya pernah mendengar

bahwa dilaran! kita. mendirikan
jama'ah setelal seldsai ju-dul
yang perlama di satu masjid,

dengan dalil hadits Ibnu Mas'ud

yang. ketinggalan sholat berjama'ah

ketika datang ke masjid bersama

beberapa sahabatnya, lalu beliau

berpaling dari masjid dan sholat di
rumahnya, akan tetapi ada ustadz

lain mengatakan bahwa dibolehkan
mendirikan jama'ah kedua bahkan

itu lebih afdhol, mohon dijelaskan,
j azakurhullohu khoiron.

f* ]awaban pertanyaan ini kami
ringkas dari jawaban pertanyaan

semisal yang dilontarkan kePada

Syaikh Ibnu Utsaimin, deririkianlah
ringkasnya;

Mendirikan jama'ah kedua

setelah adanya jamahh pertama ter-

bagi menjadi tiga keadaan:

r.Apabila masjid terletak di jalan-

an yang dilalui para musafir
(dalam masjid itu tidak ada imam
tetapirya), maka dibolehkan
mendirikan sholat berjama'ah ke-

dua apabila ketinggalan jama'ah

pertama, bahkan siapa saja yang

datang boleh mendirikan sholat

berjamahh yang kesekian kalinya,

karena masjid tersebut tidak ter-

dapat imam tetapnya.

z. Apabila sholat berjamahh didiri-
kan dua kali secara rutin dalam

satu masjid dengan dua imam
tetap, maka ini adalah bidbh,
karena tidak pernah dicontoh-
kan oleh generasi salafus sholih,
dan hal ini memecah belah kaum
muslimin, serta mengakibatkan

malasnya kdum muslimin
melaksanakan sholat pada

waktunya.

3.Apabila mendirikan sholat

Jamahh kedua disebabkan adanya

suatu halyang membutuhkan un-
tuk ditegakkannyd jamabh kedua
(karena terlambat dan serriisal-

nya), maka menegakkan jama'ah

kedua adalah lebih afdhol, dari
' pada sholat sendirian, berdasar-

kah sabda Rosululloh;

Shblat seseorang bersama orang

lain lebih suci daripada sholatnya

sendirian, dan sholat dia bersama

dua oranglebih suici daripada sho-

latnya bersama satu orang, dan

semakin banyak (jumlahnya) se-

makin dicintai oleh Alloh To4W
(HR. Abu Dawud r/ r s r, dishohih-
kan al-Albani dalam Sunan Abi
Dawud 554)

. Dalil lain yang menguatkan

ditegakkannya jama'ah ke dua

lebih afdhol dalam kondisi seperti
ini adalah sabda Nabi;

t,, 2'! . i .i i'. t-a. /. o .
4rr \FL4.9 

l) \rlt OJ4aJr- jt

Siapa yang mau bersedekah buat

orang ini, sehingga sholat ber'

samanya. (HR. Ahmad 3164, Abu
Dawud 574, dan dishohihkan
oleh al-Albani dalam lrwa' al'
Gholil r:s)

Dalam hadits ini, Rosululloh
memerintahkan seorang'yang
telah menjalankan kewajibannya

untuk
awal

a a a a a a a a a a a a a a a a o o a a o a a a o a a a a a a a a a a c a a a * e a')

2 . Demikian juga jawaban Syaikh Ibnu Utsaimin ketika ditanya permasalahan yang semisal (\hat Majmu' Fatawa wa Rosa'il Syaikh Muhammad bin

Sholih al-Utsaimin r s/:+-ll).
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Sonl-1nwnn &
(sholat berjama'ah yang pertama),
untuk bersedekah kepada orang
yang sedang sholat sendirian su-
paya sholatnya menjadi berjamahh,
dan ini mengharuskan terjadinya
sholat jama'ah yang kedua, hal ini
menunjukkan apabila leberapa
orang datang ketinggalan sholat
jama'ah, maka tidak mungkin kita
mengatakan dilarang mendirikan
sholat jama'ah yang kedua, andai-
kan mendirikan sholat jamabh ke-
dua dilarang, pasti Rosululloh tidak
mengizinkan dia bersedekah supaya

sholatnya menj adi berjamahh.

Atas dasar ini pendapat yang
paling kuat bahwa mendirikan sho-

lat jamabh kedua termasvk sunnah
apabila tidak dijadikan kebiasaan

secara rutin, dan apabila dijadikan
kebiasaan secara rutin, maka hal
itu termasuk perkara bidbh, se-

perti yang terjadi dahulu di masjidil
Haram pernah ada empat kali sholat
berjamahh dalam satu waktu, imam
pertama bermadzhab Hanafi, imam
kedua bermadzhab Syaf i, imam ke

tiga bermadzhab Maliki, dan imam
ke empat bermadzhab Hambali,
kemudian tatkala Raja Abdul Aziz
(semoga Alloh merohmatinya) me-
nguasai Makkah, beliau menghapus

perpecahan ini, sehingga terwujud-
lah persatuan dan kesatuan dalam
sholat berjamabh dengan satu imam
saja, dan inilah yang benar, semoga

Alloh menetapkan persatuan ini.

Adapun atsar yang menerang-
kan bahwa Ibnu Mas'ud bersama
sahabatnya datang terlambat dan
ketinggalan sholat berjamahh, lalu
beliau berbalik pulang dan sholat di
rumahnya, maka jawabnya ada be-
berapa kemungkinan;

r.Perbuatan Ibnu Mas'ud ini me-
nyelisihi sunnah Rosul, sebagai-

mana yang telah kami jelaskan

di atas, sehingga perbuatan Ibnu
Mas'ud tidak dapat dij adikan seba-

gai dalil.

z.Ada sebuah Riwayat yang ber-
tentangan dengan perbuatan,

Ibnu Mas'ud di atas, sebagaimana

dalam Mushonnafnya Ibnu Abi
Syaibah dari Ibnu Mas'ud, bah-
wasanya Beliau masuk masjid se-

dangkan sholat berjama'ah sudah

selesai, maka Ibnu Mas'ud sholat
bersama Alqomah, Masruq, dan
al-Aswad. Riwayat ini disebutlgrn
oleh penulis lotab al-path ar.Rob-
b ani b ahw a sanadnya shohih I'

3.Seandainya riwayat yang mene-
rangkan bahwa Ibnu Mas'ud
pulang dan sholat di rumahnya
itu shohih, maka kita tidak me-
ngetahui apa penyebab beliau pu-
lang; bisa jadi sebabnya lantaran
beliau adalah seorang sahabat pa-
nutan umat, sehingga beliau kha-
watir keterlambatan dan sholatnya
di masjid setelah jama'ah pertama
diketahui manusia, lalu ditiru oleh
mereka, akhirnya mereka merel
mehkan sholat berjama'ah yang
pertama. Atau bisa jadi sebabnya
karena Ibnu Mas'ud menghindari
prasangka-prasangka buruk ter-
hadap dirinya, seperti anggapan

orang bahwa ibnu Mas'ud hendak
mengalihkan perhatian manusia
supaya ikut kepada dirinya, atau

anggapan bahwa Ibnu Mas'ud
benci terhadap Imam pertama.

Oleh karena tidak diketahui sebab-

nya dengan jelas, dan adanya be-

berapa kemungkinan penyebabnya,

maka kita katakan'Apabila terdapat
beberapa kemungkinan, batallah
untuk dijadikan sebagai dalill'
Wallohu a'lam.

ttrlrlfrrJ
So* Bagaimana seharusnya

ketika khotib Jumht berdoh,
apakah makmum menengadahkan
tangannya, sambil mengucapkan
amin, atau. mengucapkan amin
tanpa menengadahkan tangan?

Mohon penjelasan beserta dalilnya;

F * Mengangkat kedua tangan
ketika berdo'a dalam khutbah
Jumht tidak disyarihtkan bagi
seorang khotib, hal ini didasari oleh
kisah Imaroh bin Rubibah ketika
melihat Bisyr bin Marwan berdoa
di atas mimbar sambil mengangkat
kedua tangannya dalam khutbah
Jurn at, beliau langsung menegurnya
dengan mengatakan: "Semoga Alloh
memburukkan kedua tangan (yang

diangkat) itu sungguh aku melihat
Rosululloh ketika berdob di atas

mimbar beliau hanya memberi
isyarat dengan jari telunjuknya?'
(HR. Muslim zlsgs 824

Demikian pula tidak disyariat-
kan mengangkat kedua tangan bagi
para makmum, larrtaran makmum
harus mengikuti imarnnya, dan ti-
dak pernah ada keterangan dari
para sahabat Nabi bahwa mereka
mengangkat kedua tangannya.

' Hanya saja disyariatkan me-
ngangkat kedua tangan:ketika kho-
tib berdoh meminta hujan sebagai-
mana dalam Rosululloh mengang:
kat kedua tangannya tatkala ada

seorang Arab Badui mengadu bah-
wa hujan terlambat turun, sehingga

membahayakan manusia dan ter-
nak mereka, lalu Rosululloh berdo'a

minta hujan kepada Alloh sambil
mengangkat tangan. (HR. Bukhori

%)3.
Dari keterangan di atas men-

jadi jelas bahwa yang disyariatkan
dalam berdo'a pada khotbah sholat

Jumht adalah, Imam berdoh tanpa
mengangkat kedua tangan, tetapi
hanya mengangkat jari telunjuknya,
kecuali kalau berdo'a minta hujan
(maka diangkat kedua tangan-
nya), sedangkan makmum cukup
mengaminkannya, kecuali kalau
khotib berdoh minta hujan, maka
makmum mengikuti mengangkat
tangan. Wallohu alam. []

aoaoaaooaoaaaoaoaoaoaoaaataaaaaaaaaaa a aa* * &

3 . Lihat kembali majalah A[ Ftl[Q0N edisi + tahun kelima Dzul Hijjah 14z6 H, dalam rubrik Fiqih.
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san ayat dari surat an-Ni,sa ayat 36 disertai keterangan ulama Sunnah, dengan

kepada AIIoh S semoga rumah tangga kita menjadi tu

,:j>, ,l t- :';+.) U)>s

Beribadahlah kepada Alloh dan ianganlah kamu memltersekutu-
kan-Ny a dengan sesuatu pun. D an b erbuat b aiklah kepada ibu-b ap ak,

karib-kerabat, snak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang
dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba

sahayamu. Sesungguhnya Alloh tidak menyukai orang-orang yang som-

bong dan membangga-banggakan diri.
QS an-Nisa [+1t t6l

MU@DDIMAH
Islam yang penuh rohmat ini bukan hanya mengatur urusan ibadah hamba kepada

Penciptanya saja, akan tetapi juga mengatur hubungan sesama hamba.

Ketahuilah bahwa hubungan yang baik antar sesama pasti membawa ketenangan

hidup dan lapang dada, begitu pula sebaliknya. Untuk itu kita harus mengetahui ilmu
bagaimana cara menjalin hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita.

Orang yang paling dekat dengan kita adalah kedua orangtua, kerabat, istri, kawan

akrab dan tetangga, merekalah yang sering berbuat baik kepada kita. Sedangkan orang

yang sangat membutuhkan kebaikan kita adalah: anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil dan
budak.

Pada kesempatan ini penulis mengajak para pembaca menyimak tafsir dan penjela-

dan menjadi keluarga dan tetangga yang sakinah.

@tJ' a:*ll t )-\,Jl
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TAAKNA AYAT SECARA UMUM
Berkata Ibnu Rojab: "Alloh ,€ mengumpulkan

dalam ayat ini antara haq Alloh atas hamba-Nya dan
hak sesama hamba. Alloh memerintah manusia agar

berbuat baik kepada sesarna manusia ada lima maciln:
r. Orang yang ada hubungan kerabat.

Adapun disebut secara khusus kedua orang tua,
karena mereka mempunyai keistimewaan. Karena

. keduanya sebab lahirnya anak dan karena mereka
berdua yang mempunyai hak mendidiknya.

z. Orang yang lemah yang butuh bantuan.
' Ini ada dua macam: orang yang lemah agamanya

yaitu anak yatim, dan orang yang butuh dibantu
karena sedikit hartanya dan dia itu orang miskin.

3. Orang yang punya hak karena dekatnya dan sering
bergaul dengannya, dan ini ada tiga macam: (a) Te-

tangga yang ada hubungannya dengan kerabat. (b)

Tetangga yang bukan kerabat. (c) Teman bepergian.

4. Ibnu sabil,yaita orang yang bepergian yang sudah
keluar dari negerinya atau daerahnya.

5. Budak.r

MAKNA BERBUAT BAIK KEPADA
ORANG TUA" KERABAT, ANAK
YAIIM, FAKIR MISKIN, TEMAN
AKRAB, IBNU SABIT DAN BUDAK
, |anganlah kita salah dalam mengartikan berbuat

baik, Sehingga yang baik dianggap buruk dan yang buruk
dianggap baik. Kita perlu panduan ilmu dan keterangan
ulama Sunnah dalam memahami berbuat baik kepada

orang-orang seharusnya kita berbuat baik kepadanya.

Makna berbuat baik
Syaikh Abdurrohman bin Nasir bin as-Sa'di berka-

ta: "Makna ihsan: ada dua tindakan yang berlawanan
dengan makna ihsan: (a) berbuat jahat, dan (b) tidak
berbuat baik kepadanya. Keduanya hukumnya hararn.
(Tafsir al-Karimur Rohman ily8)
:: Berbuat baik kepada kedua orang tua

Syaikh Abdurrohman bin Nasir bin as-Sadi berkata:
"Makna ayat Hendaknya berbuat baik kepada kedua
orang tua... berbuat baiklah kamu kepada mereka de-

ngan perkataan yang mulia, bicara yang lembut, perbuat-

an yang indah, mentaati perintahnya yang baik, dan
menjauhi larangannya, memberi nafkah, memuliakan
terilannya dan menyambung kekeluargaan dengannya

rnaqa k4rnu tidaklah mendapatkan rohmat melain-

z. Berbuat baikkepadakerabat
Ayat di atas ada pembahasan karib-kerabat ada-

pun maknanya: "Keturunan dari bapak dan ibu, istri
dan kerabatnya, anak ke bawah dan lainnya. (Tafsir aI-
Karimur Rohman il378)

Syaikh'Abdurrohman bin Nasir bin as-Sadi berkata:
"Makna ...dan yang ada hubungan dengan lecrabat
... kamu harus berbuat baik pula, ini mencakup semua

kerabat, dekat maupun jauh. Berbuat baiklah kepada

mereka derfian perkataan dan perbuatan dan jangan

diputus hubungan rohimnya dengan perkataan atau
perbuatan. (Tafsir al-Karimur Rohman ily8)
3. Berbuat baikkepada anakyatim

Yatim iaiah anak yang ditinggal mati ayahnya dan
dia belum baligh. (Tafsir Izuddin bin Abdil Salam as-

Sulami as-ad-Damasyqi Syaf i, hlm. ro5)

Syaikh Abdurrohman bin Nasif bin as-Saili berkata:
'Anak yatim punya hak dari kaum muslimin, baik ada

hubungan kerabat atau orang lain, dengan menang-
gung kebutuhan mereka, berbuat balk kepada mereka,

menolak hal yang mengganggunya, mengajar dan men-
didiknya baik dalam urusan dunianya dan agamanya.
(Tafsir al-Karimur Rohman il zz9)

4. Berbuat baik kepada fakir miskin
Orang miskin ialah orang yang senantiasa kekurang-

an biaya hidupnya (Tafsir Izuddin bin Abdil Salam as-

Sulami ad-Damasyqi Syaf i, hlm ro5)

Syaikh Abdurrohman bin Nasir bin as-Sa'di berkata:
"Maka Alloh memerintah agar kita menutup kekurang-
annya, membantu kebutuhannya, menganjurkan ada-

nya orang yang membahtunya, dan berusaha untuk
membantunya. (Tafsir al-Karimur Rohman ilzz8)

5. Berbuat baik kepada ibnu sabil

Ibnu sabil ialah orang yang pergi yang telah keluar

dari daerahnya yang kehabisan bekal dan juga tamu.
(Tafsir Izuddin bin Abdil Salam as-Sulami ad-Damasyqi
Syaf i,hlm. ro5)

Syaikh Abdurrohman bin Nasir bin as-Sadi berkata:
"Dia punya hak dari kaum muslimin, karena dia sangat

membutuhkan dan karena dia bukan tinggal di negeri-

nya. Cara berbuat baiklah dengan membantu apa yang

menjadi kebutuhannya atau sebagian kebutuhannya,

dengan memuliakannya dan berlaku lembut kepadanya.
(Tafsir al-Karimur Rohman ilszg)

6. Berbuat baik kepada hamba sahaya

Syaikh Abdurrohman bin Nasir bin as-Sa'di berkata

makna hamba sahaya: "Yang kamu miliki berupa anak

Adam atau binatang. (Tafsir al-Karimur Rohman rlyg)Jtz8)
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Yaitu dengan memenuhi kebutuhannya, tidak mem-
bebani yang bukan kemampuannya, dan membantu-
nya bila menyuruh mereka, mendidiknya dengan baik.
(Tafsir al-Karimur Rohman rlyg)

MAKNA TETANGGA
Pada kesempatan ini penulis banyak membicarakan

hal yang berhubungan dengan tetangga. Karena dalam
keseharian kita tidak lepas dari urusan bertetanga de-

ngan segala pernak-perniknya. Sedangkan pembahasan

berbuat baik kepada orang tua, kerabat dan semisalnya
kami cukupkan keterangan di atas yang kami ambil dari
lr:rtab Tafsir al-Karimur Rohman oleh Syaikh Abdur-
rohman bin Nasir as-Sa'di di atas.

Pada ayat di atas ada kalimat 14jt artinya tetangga.

Dalam ayat ini ada tiga macam tetangga:

. C-flt q;: ,t'rJtl terjemahan bebas artinya tetangga
yang dekat.

Adapun menurut ahli tafsir maknanya: (a) Tetangga

yang ada hubungan dengan kerabat. (b) Tetangga

yang muslim. (c) Tetangga dekat.

. .-njr )dts terjemahan bebas artinya dan tetang-
ga yangjauh
Adapun menurut ahli tafsir maknanya: (a) Tetangga

yang bukan kerabat, teman bepergian. (b) Wanita,
tetangga orang kafir, tetangga yang jauh.

. 74u;-6t: terjemahan bebas artinya teman
sejawat.

Adapun menurut ahli tafsir maknanya: Istri, teman be-
pergian, teman yang baik, teman akrabmu (Tafsir Ibnu
Rojab Hambali tly5336) (Tafsir Izuddin bin Abdil
Salam as-Sulami Ad-Damasyqi Syaf i, hlm. ro5)

Imam as-Sonani berkata: "Tetangga itu sifatnya
umum mencakup orang muslim, kafir, fasik, teman, mu-
suh, kerabat, bukan kerabat, yang dekat dan yang jauh.
Maka barangsiapa terkumpul pada dirinya dengan sifat-
sifat yang mengharuskan mencintai kebaikan maka dia
memiliki derajat yang lebih tinggi, masing-masing di-
beri sesuai dengan haknya. (Subulus Salam t l zzz)

Adapun batas tetangga yang disebutkan dalam ha-
dits: Empat puluh rumah yang berada di kanannya kiri-
nya depannya dan belakangnya, hadits ini dilemahkan
Imam al-Albani dalam Silsilah Dho'ifah t 43, r45, 146

AN)URAN MEMULIAKAN
TETANGGA

Di antara dalil yang menganjurkan memuliakan
tetangga:

:: Dari Aisyah +t9,,, Rosululloh M bersabda,

ilLjl ;:-,Jr | )-|rll
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Malaikat libril senantiasq berwasiat kepadaku agar

memperhatikan tetangga sehingga aku mengira bahwa

dia mendapatkan warisan (HR. Bukhori ssss)

:: Dari Abu Huroiroh &r,Rosululloh ffi bersabda'

Barangsiapa yang beriman kepada Alloh dan hari pem-

balasan maka berbuat baiklah kepada tetangga (HF..
Muslim 68)

:: Dari S1'uroih al-Adawi 4.,, Rosululloh ffi bersabda:

t, / o oztli
oJl- lJ\le

Barangsiapa yang beriman kepada Alloh dan hari pem-
balasan maka muliakan tetangganya. (HP.. Bukhori

i56o) :

:: Dari Abu Huroiroh &r,Rosululloh ffi bersabda,

Tidak masuk surga orang yang apabila tetangganya tidak
merasa aman dari kejahatannya. (HR. Muslim 66)

Dari keterangan hadits di atas ada dua hal yang dapat
kami simpulkan: (a) Berbuat baik kepada tetangga ter.
masuk bagian dari cabang iman dan termasuk penyem-
purna iman. (b) Orang yang mengganggu tetangganya

termasuk melakukan dosa besar, karena diancam tidak
masuk surga.

KIAT MENIADI TETANGGA YANG
BAIK

Mengingat pentingnya menjalin rumah tangga yang
baik, maka perlu adanya usaha yang islami. Hal ini
merupakan hal sulit bila kita tidak memulai dari diri
sendiri. Jadilah tetangga yang baik sebelum orang lain
berbuat baik.

Dari Abdulloh bin Amir .4!r, NuUl ffi bersabda:

' . o tto,
o;t+J gA.rZ

...dan sebaik baik tetangga di sisi Alloh ialah orang yang
paling baik kepada tetangganya. (HR. Tirmidzi fi67
dishohihkan al-Albani Silsilah Shohihah tlztt) ...

I o-l'..'zo.
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Dan berbuat baiklah kepada tetanggamu yang dekat,

kamu menjadi orang muslim. (HR. Ibnu Maiah 4zo7
t zlz6z. Dishohihkan al-Albani, Shohihul lami' 458o)

Ikrimah berkata: "sesungguhnya paling zuhudnya

orang yang berilmu, bila berbuat baik kepada tetang-

ganyal' (al-Adabus Syar'iyah zlry )

Adapun kiat menjadi tetangga yang baik sebagai

berikut:
o Hendaknya senantiasa menuntut ilmu dien, de-

ngan pemahaman salafus sholih, karena mustahil

seseorang berbuat baik kepada tetangg4 bila tanpa

ilmu, dan karena makna baik atau buruknya sesuatu

bukan menurut pandangan manusia semata.

o Ikhlas mencari ridho Alloh berusaha menjadi te-

tangga yang baik.

Ibnu Abdil Bar berkata: 'Ada tiga perkara, jika ma-

nusia memilikinya, tidaklah diragukan bahwa dia

orang yang berakal dan orang yang mulia: ]ika te-

tangganya memujinya, kerabatnya memujinya dan

temannya memujinya. Sedangkan keruhnya ke-

hidupan ada tiga: Tetangga yang buruk, anak yang

durhaka, dan wanita yang jelek akhlaqnya."
. Bersabar atas gangguannya.

Abu Huroiroh .,*, berkata: 'Ada orang yang datang

kepada Nabi :W dia mengadu karena diganggu oi*h
tetangganya. Beliau berkata: "Pergilah dan bersabar-

lah!" Lalu datang lagi sampai tiga kali, Beliau berkata:
"Pergilah dan letakkan barangmu di jalan!" Orang

itu meletakkan barangnya di jalan, lalu banyak ma-

nusia bertanya kepadanya, dia pun menceritakan
peristiwanya. Lalu mereka mendo'akan jelek, semo-

ga Alloh membalasnya. Datanglah tetangga itu dan

berkata: "Pulanglah kamu, agar kamu tidak melihat

perbuatanku yang kamu bencil' (HR. Abu Dawud

++86 Dishohihkan al-Albani Shohih at-Targhib wa

Tarhib zlt+S)

AI-Hasan berkata: "Berbuat baik kepada tetangga

ialah tidak mengganggunya dan bersabar atas gang-

guannya." (al-Adabus Syar'iyah oleh Ibnul Muflih al-

Maqdisi z/r6)
Ketahuilah bahwa manusia senang hidup berkelom-
pok, akan tetapi Alloh ffi mengujinya dengan ber-

bagai ujian. Ini semua butuh kesabaran dan usaha

yang baik.
r Mernohon pellindungan kepada Alloh dari kejahat-

)aq
t

|!b J
Berlindunglah kamu kepada Alloh dari jeleknya per-
buatan tetangga di kampung tempat tinggal maka

' sesungguhnya tetangga pedalaman akan membelok-

kankamu, (HR. Nasdi: s+oz Dishohihkan al-Albani
Shohihul Jami' 2967)

fx,

o Membalas kejelekan dengan kebaikan

Jika tidak menyapa hendaknya kita memulai menya-
pa, jika hutang belum dibayar bersabarlah dengan

meminta ganti dari Alloh, jika meminjam barang
belum dikembalikan tanyalah dengan lembut.

,t
{ ,G.'rt"ilt ..Jrir il

... Serta menolak kejahatan dengdh kebaikan; orang-

orang itulah yang mendapat temPat kesudahan (yang

baik). (QS. al-Rodu jzl: zz)

. Upayakan tidak merepotkan tetangga,. sebaliknya
senang bila direpotkan tetangganya. Ini semua akan

terwujud bila didasari ikhlas karena Alloh dan ingin
mencari pahala.

4i r)5bl'ri}
{6 r'&'t,

Sesungguhnya Kami memberi makanan kepadamu

hanyalah untuk mengharapkan keridhoan Alloh, kami

tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula
(ucapan) terimakasih.(QS. al-Insan lt6l, g)

Suka memaafkan kesalahannya, karena orang yang

suka memaafkan insya Alloh meniadi panutan bagi

orang yang bersalah. Prinsip ini akan berlaku bila ma-

sing-masing menyadari bahwa dirinya pernah berbuat

salah, dan senang bila kesalahannya dimaafkan.

'a4r'6*rKr1
o, 6 t.

UrU^-:r+Jt

... Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan

memaafkan (kesalahan) orang. Alloh menyukai

or an g- or ang y an g b erb u at keb aj ikan.(QS Ali-Imron

[:],rl+)

6 t,
a-JJu ty"g

"j;" 4:gt

t1]i"..i",F lttE c':V ryi't tA ottprii.ir ,ri ei.-|rt

- 2.qtti'z;#i7;L\

1C;{-t t"j {

l.t
I Cp Wta\)

a-LJr a:Jl t ^)!l



. Membantu pada saat dia sangat membutuhkan.

Dari Abdulloh bin Umar 4!;,Rosululloh ffiArt-
sabda:

Ei6 i)'t> eos 6:)
B arangsiap a y ang memp erhatikan kebutuhan s auda-

ranya, maka Alloh akan memperhatikan kebutu-

hannya. (HR. Bukhori: zz63)
r Menutupi aib tetangganya.

Dari Abdulloh bin IJ^ut 4r.', Rosululloh ffiU"t-
sabda:

a;sjl r"i{It 6:F (*3 * *:
nan barangsiopo *rrutupi oib ororg *uslim mqka
Alloh menutupi aib diabesok padaharikiamat. (HR.
Bukhori zz63)

Siap menerima nasehat, karena orang yang suka me-
nerima nasehat disenangi orang lain.
Menjenguk saat dia sakit, sekalipun tetangga itu
orang kafir, karena menjenguk termasuk perbuatan

baik, dan tidak harus berwala'. Sebagaimana disebut
dalam surat al-Mumtahanah: 8

Menghadiri undangannya bila undangannya tidak
mengandung kemaksiatan dan membawa maslahah.

Memberi oleh-oleh bila datang dari bepergian.

Sekalipun tetangga itu orang kafir, maka dengan
hadiah kadang kala memikat hati untuk menerima
ajaran Islam.

Dari Mujahid sesungguhnya Abdulloh bin Amr *#2
disembelihkan oleh keluarganya satu kambing. Tat-

kala dia datang dia bertanya: 'Apakah kalian telah
memberi hadiah kepada tetangga kami orang Yahu-

di ini? Apakah kalian telah memberi hadiah kepada

tetangga kami orang Yahudi ini? Aku pernah men-
dengar Nabi ffi berkata: 'senantiasa malaikat libril
berwasiat kepadaku agar memperhatikan tetqngga

sehingga aku mengira bahwa dia dapat warisanl"
(HR. Tirmidzi fi66 Dishohihkan al-Albani Shohih
at-Targhib wa Tarhib zlys)
Menjauhkan perkara yang mengganggu ketenang-

an tetangga seperti mengeraskan suara, membakar
sampah yang asapnya ke tetangga, bahu busuk yang

mengganggu tetangga, pohon yang dahannya masuk
di pekarangan tetangganya, kecuali bila diizinkannya.

Dari Abu Huroiroh 4; Rosululloh ffi bersabda:

"o')E l'itli 1it i|t: ;ilu. ,y'l- oS U
Barangsiapa yang beriman kepada Alloh dan hari

i-uJr a:Jt i .)!1

P emb alas an maka j angan mengganggu tetanggany a.

(HR. Bukhori sssg)

Umar bin Khoththob ^$, berkata: "Termasuk hak
tetangga adalah tersiraminya dia dengan kebaikan-

.mu dan terlindungi dia dari gangguanmul' (al-Ada-
bus Syar'iyah zlry )

o Mencintai tetangga seperti mencintai dirinya.

Dari Anas 4-,, Rosululloh ffi bersabda:

-L-o
6 o;6J 'l-'J" 

J; l:l ,y',;- tJ o-r; -rJj g;.iJt;

*;ci.;
Demi Dzat yang diriku ada di tangan-Nya, tidaklah
beriman seoranghamba sehingga dia mencintai tetang-

ganya seperti mencinfai dirinya. (HR. Muslim: 6f )

Adapun maksud'seperti mencintai dirinya' adalah

dalam hal kebaikan.(Imam Nasai 493r)
o Tidak melarang tetangganya meletakkan barang di

dinding atau pagarnya, jika tidak kh'awatir merusak
hak miliknya
Dari Abu Huroiroh @2, Rosululloh ffi bersabda:

langanlah tetangga melarang tetangganya meletak-

kan kayu di dindingnya. (HR. Bukhori zz83)

Imam Ahmad'if6 berkata: "Tetangga boleh me-
letakkan ka1.u dinding tetangganya bila tidak mem-
bahayakan dindingnya berdasarkan hadits yang
shohih ini!' (lamiul Ulum Wal Hikam: zt5)

e Tidak mencuri barang tetangganya dan tidak pula
memanfaatkan barangnya tanpa izin.
Al Miqdad bin al-Aswad ^,$.'berkata:

"ilt o€ +i +e

')-il'o( 6,q 3a el" x

qo*
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Sungguh jikalau orang itu mencuri barang dari sepu-

Iuh rumah dosanya lebih ringan dari pada mencuri
barang tetangganya. (HR. Ahmad zzz:+ Dishohih-
kan al-Albani Sikilah Shohihah r/136)

o Tidak masuk di rumah istri tetangganya tanpa ada

mahrom atau suaminya.

Al- Miqdad bin al-Aswad ^'$.' b erkata:



Sungguh jika seorang laki-laki menzinai sepuluh

wanita, itu lebih ringan dosanya dibandingkan men-

zinai istri tetanggary)a. (HR. Ahmad zz7 34Dishohlh-
kan al-Albani Silsilah Shohihah I 136)

BAGAIMANA MEMULIAKAN
TETANGGA?

Kembali memahami makna tetangga di atas ada per-

bedaan, ada yang dekat dan ada yang jauh, kerabat dan

bukan kerabat, muslim dan kafir, istri dan bukan istri,
teman akrab, teman safar dan lainnya. Dengan berbagai

macam keadaannya tentu beda pula cara memuliakan-
nya.

Adapun makna berbuat baik kepada tetangga secara

umum sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Ab-

durrohman bin Nasir as-Sadi sebagai berikut: "Henda-

knya berbuat baik kepada tetangganya dengan memberi
hadiah, shodaqoh, mendakwahinya, berkata lembut,
dan berbuat baik kepadanya tidak boleh mengganggu-

nya dengan perkataan atau perbuatan. (Tafsir al-Karimur
Rohman lzzg)

Ibnu Utsaimin'iiF" berkata: "Makna hadits: maka

hendaklah dia memuliakan tetangganTa' tidaklah Nabi

ffi be.kata, Contohnya memberi dirham atau shodaqoh

atau baju atau semisalnya, karena setiap yang diberita-
hukan oleh syariat yang bersifat umum, caranyakemba-

li kepada kebiasaan atau adat yang berlaku sebagaimana

dijelaskan dalam kitab al- Mandhumatil fi qhiyah.

Maka makna memuliakan tetangga bukan harus

dengan harta benda yang berharga, akan tetapi setiap

perkara yang bernilai memuliakan. Dengan demikian

tetangga satu sama lain berbeda, Tetangga yang miskin,

boleh jadi memuliakannya dengan memberi makanan,

sedangkan tetangga yang kaya tentu tidak cukup dengan

memberi makanan, add pun tetangga yang lemah ba-

rang kali cukup dengan memberi sesuatu, dan tetangga

yang mulia butuh yang lebih banyak. fadi memuliakan

tetangga secara umum kembali kepada uruf atau adat.

(Syarah al-arbaun nawawiyah: oleh Ibnu Utsaimin:

203)

Kami tambahkan, tentu yang dimaksud uruf di sini

hal yang halal dan baik, bukan hal yang haram, karena

boleh jadi memuliakan tetangga dengan perkara yang

haram, seperti menghibur tetangga dengan syirik,
bid'ah, nyanyian, atau perbuatan maksiat lain.

Muadz bin |abal ^-$,' b erkata: " Mereka b erkata:' Wa-

hai Rosululloh! Apa hak tetangga kepada tetangga lain-

ryta?' Beliau menjawab: 'Jika dia berhutang kepadamu,

dalam keadaan kekurangan maka jenguklah dia, dan jika
mendapatkan kebaikqn maka ucapkan kalimat gembira

kepadanya, jika terkena musibah maka agungkan dia,

jika meninggal dunia maka uruslah jenazahnya, jangan

memb angun b angunan tinggi s ehingga menghalangi uda-

ranya sehingga dapat izinnya dan janganlah menggang-

gu dengan bau masakan periukmu melainkan bila kamu

memberinya, dan jika kamu membeli buah maka berilah

hadiah dia, jika kamu tidak memberi maka masukkan

buah itu den{nn rahasia dan janganlah qnakmu makan

buah untuk membuat marah anak tetangga. (Fathul Bari
tol44.6 HR. at-Thobroni. Dilemahkan oleh al-Albani
Dho'iful lami': z7z8)

Sengaja hadits yang lemah ini kami sampaikan

mengingat isinya ada benarnya bila kita hubungkan de-

ngan ayat dan hadits yang shohih.
o ]ika tetangga miskin, hendaknya kita berusaha un-

tuk membantu kebutuhannya.

Dari Abu Dzar **; sesungguhnya kholilku ffi U.t-
wasiat kepadaku:

t r 6 // a
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Apabila kamu memasak kuah, maka. perbanyak

airny a, lalu lihatlah keluarga rumah tetanggamu, lalu

berilah mereka yang wajar. (IIJ.P.. Muslim: +zsg)

D ari Umar *tn$-, Rosulull oh M bersab da:

Tidaklah boleh kenyang seseorang sedangkan tetang-

ganya kelaparan. (HR. Imam Ahmad z6z.Semua
rowinya kuat. Lihat Musnad Umar bin Khoththob

yang terakhir)

Imam al-Marwazi berkata kepada Abu Abdillah
(anak Imam Ahmad): "Saya mendengar ada orang

yang minta di pinggir jalan, dia berkata: "Saya lapari'

Lalu Imam Ahmad berkata: "Bisa jadi benar atau bo-

hongi'Lalu aku berkata: "fika saya punya tetangga

yang dia tahu bahwa dia itu lapat?" |awab Imam

Ahmad: "Bantu dial' Aku berkata: "]ika simpanan

makan pokokku hanya dua potong roti?" fawab dia:

"Beri makan dia sedikit, lalu beliau membawakan

hadits di atas. (lamiul UIum wal Hikam zt5)
o fika tetangga kafir dengan cara memberi hadiah,

menjenguknya bila sakit, menasehatinya, menyeru-

nyaagar masuk Islam dan menunaikan haknya yang

lain.
o |ika tetangga ahli bid'ah dengan tidak mendatangi
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undanganya yang bid'ah, tidak membantu kebid'ahan
nya, menasehati dengan baik, menyeru agar kembali
kepada Sunnah, dan menunaikan haf tetangga lain-
nya.

o ]ika tetangga kawan yang dekat, bertambah pula
haknya dibandingkan yang jauh.

Aisyah 4F-, berkata:

"Wahai Rosululloh sesungguhnya aku mempunyai
dua tetangga, maka mana yang aku beri hadiah?"
Beliau menjawab: "Kamu beri dia yang lebih dekat
denganpintumu. (HP.. Bukhori zo99)

:: Tidak mengambil tanah tetangganya

Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail .+9-,, Rosululloh

ffi bersabda:

,)t,S'i €rh( q:i Jy ;;re d,o\yt Jy: u"

66 4n 4't\
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Barangsiapa ))ang mengambil satu jengkal tanah
dengan perbuatan dholim maka Alloh akan memi-
kulkan di pundaknya pada hari kiamat dengan dil-
ipatkan tujuh lapisan bumi. (HR. Muslim 3ozo)

:: Bila menjual rumah atau barangnya ditawarkan
terlebih dahulu kepada tetangganya yang dekat.

Dari Samuroh &r,Rosululloh ffi bersabda:

ue\lt ,( 7At )\:q ,9i rr'.rJr ]e
Tetangga Ramah itu lebih berhak dengan rumah
tetangganya atau tanahnya. (HR. Abu Dawud

3o5z dan al-Muntaqo Ibnul Jarud r/r6z Dishohih-
kan al-Albani Shohihul lami 3o89)

Ali bin Abu Tholib ,{$' berkata kepada Abbas .#,,:
'Apa yang tertinggal dari kemuliaan saudaramu?" Dia
menjawab: "Memuliakan saudaranya dan tidak meng-
ganggu tetangganya" (al- Adabus Sy ar' iy ah z I ry)
Syaikh Abdurrohman bin Nasir bin as-Sadi berkata:
"Maka seorang teman kepada temannya punya hak
lebih dari pada sekedar dia orang {slam, hendaknya
dibantu dalam urusan dunia dan agamanya, menas-
ehatinya, menunaikan janjinya pada waktu dalam
keadaan kesulitan atau kemudahan, dalam keadaan

suka dan duka, mencintainya sebagaimana dia
mencintai dirinya sendiri, dan enggan menggang-
gunya seperti dia benci bila diganggu. Bertambah
akrab hubungan bertambah pula haknya (Tafsir aI-

Karimur Rohman r1378)

|ika tetangga orang tua dan kerabat, hendaknya di-
dahulukan haknya dari pada yang lain.

Syaikh Abdurrohman bin Nasir bin as-Sa'di berkata:
"Dia punya dua hak, hak tetangga, dan hak kerabat,
dia berhaltuntuk disantuni dan diperlakukan de-

ngan baik, caranya kembali kepada uruf. (Tafsir al-
Karimur Rohman 1378)
|ika tetangga muslim, hendaknya ditunaikan haknya
sebagai muslim setidaknya enam hak sebagaimana

disebut dalam hadits yang shohih dan hak tetangga
pula.

]ika tetangga kaya, tidak mengganggu hartanya, ti-
dak menipunya, ikut melindungi hartanya bila di-
ganggu dan menunaikan hak yang lain.
Tetangga wanita dengan wanita, hendaknya meng-
hormatinya, tidak boleh menghina;'tidak boleh bu-
ruk sangka, tidak menggunjing dan memfitnahnya.
Lihat surat al-Hujurot rr-rz.
Dari Abu Huroiroh #., Rosululloh ffi bersabda:

Wahai wanita muslimah! Tidaklah boleh tetangga

wanita menghina tetangganya sekalipun dengan satu

kuku kambing atau tulang kambing yang sedikit da-
gingnya. (HR. Bukhori isi8 )

Abu Huroiroll ^'$,'berkata: "Nabi ffi ditanya' 'Wa-

hai Rosululloh! Ada wanita dia sholat malam, ber-
puasa, berbuat baik dan bershodaqoh, akan tetapi
menyakiti tetangganya dengan perkataannyal Beliau
berkata:

Dia bukan orang ))ang baik, dia termasuk penduduk
neraka. (HR. al-hakim, al-Baihaqi fi Syu'bahDishohi-
hkan oleh al-Albani Silsilah Shohihah 1369)

Demikianlah sebagian keterangan penting yang

berhubungan dengan hak dan kewajiban bertetangga.
semoga Alloh meridhoi rumah tangga kita dan lingkun-
gan di dunia dan di akhirat.

a-uJl a:-Jt i )!t



trHnor^ e'ffiWMnM,
Merupakan kewajiban seorang suami yang diperintahkan Alloh

ffi adalah memberikan nafkah kepada istrinya berupa tempat tinggal,
pakaian, makanan dan kebutuhan-kebutuhan sejenisnya sesuai dengan

adat setempat dan kemampuan suami. Alloh t[ti berfirman:

. e 
-'u / /, /no- z'{ :E) os:A\-{'64T b }: h

... Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewaiiban-

nya menurut carayang ma'ruHQS. al-Baqoroh [z]: zze)

Namun, bagaimanakah kalau tali ikatan pernikahan tersebut telah
terlepas?!Akankah kewajiban nafkah ini masih terus berlangsung?!

Ketahuilah wahai saudaraku seiman -semoga Alloh ffi selalu mem-

berkahimu- bahwa seorang istri apabila telah diceraikan oleh suaminya,
maka tidak lepas dari dua keadaan:

Pertama: Apabila thalaqnya adalah thalaq roj'il, maka tidak ada

perselisihan di kalangan ahli fiqih bahwa dia berhak mendapat tempat
tinggal dan nafkah selama masih dalam'iddah (masa menanti), karena

dia statusnya mas-ih tetap sebagai istrinya2. Alloh tlB berfirman:

4 € ' rz.t)1lrlii r! Lt; c 
'b 
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Dan suami-suaminya berhak merujuknyo dalam masa menanti itu iika
mereka (para suami) itu menghendakiishlah (kebaikan). (QS. al-Baqoroh

lzl: zz8)

Kedua: Apabila thalaqnya adalah thalaq ba1n3. Maka hal ini tidak keluar

dari dua keadaan:

1. Si istri dalam keadaan hamil, maka dia berhak mendapatkan nafkah

dengan kesepakatan ulamaa sampai dia melahirkan kandungannya5,

sekalipun mereka berselisih apakah nafkah tersebut untuk si istri

llAIl(AH : ,: :T::il::'illvans 
ada diperutnva' sandaran ijma'iniadarah:

,,f}f:ffiu,figA',23u,*,J:fu;1ffi Dan jika mereka (istri-istriyang sudah dithalaq) itu sedang hamil,

i.iW,i: rW .,&, W,iffi,fsWt'W & W,1.ffi.4.
a a a aa a aa a aa a a a aa a Ia O a a a aa a tO AN *6C@e&@&7,,. ::

Thalaq roj'i adalah perceraian yang dijatuhkan seorang suami terhadap istrinya dalam pernikahan yang sah, tanpa khulu'(tebusan), setelah

jima'atau kholwat (bersepi-sepi), Jan'kurang dari tiga kali thalaq. (Syorh Mumti' 12/463). Dalam thalaq roj'i, seorang suami bisa kembali ke-

pada istrinya tanpa akad baru lagi selama dia masih dalam'id dah. (Mu'iam MustholahatwalAlfadzh Fiqhiyyah z/'tze)

lihat Syarh Musilrn an-Nawawi rc/lls, al-Mughni lbnu Qudamah 11/4o4

Thalaq ba'in ada dua macam: P€rtama: Kubro (besar) yaitu perceraian setelah tiga kali. Kedua: Sughro (kecil) yaitu perceraian yang di-

jatuhkan karena khulu'(tebusan), sebelum jima'atau kholwat, setelah masa'iddahnya habis, faskh (membatalkan) pernikahan karena sebab,

iurangdari rigakali. (Nurul Bashoirwat Albabas-Sa'dihal.st,Taudhihul Ahkamal-Bassams/szr).Perbedaanantarakeduanya,kalaukubro,

si istriiidak halal bagi suami kecuali setelah menikah lagi dengan orang lain dan berjima'dengannya, lalu suami kedua menceraikannya dan

habis masa iddah dan ini terjadi tanpa niat untuk menghalalkan bagi suami pertama. Adapun sughro si istri tidak halal bagi suami kecuali

setelah akad baru lagi tanpa syarat harus menikah dengan laki-laki lain. Wallohu A'lam.

Lihat at-tjma'lbnu Mundzir hal. qg, al-tstidzkar lbnu Abdil Ban 18/168-69, al-Mughni lbnu Qudamah r r/+oz

Rou d hoh Thol i b i n an-Nawawi 61474

#:fift$ft,fif"r
"."M, EffD,Un *M" ---:-.. ,4_: , 

*\r;+,$ [;rlri rf o):....]wffiffilnw: .n'P'
{@ #;Tffi!::,,,Wffi,| Y'ffi'r% 

Dan jika mereka (istri-istri yans sudah dithataq) itu sedans hamiit,
sls'3'""' "te" 'e" '" **w^'iW1,,--;;ffi, 

maka berikantll xena!1i3nio itu nafkahnyo'hingga meieka ber-W": .w"'ilw ubaid,ah al A|p: e ;!4X Hi lPH,\t: ;c, "

w; #i t!ffi salin, (QS. ath-Tholaq [z]: 6)
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b. Hadits Fathimah binti Qois:

,"6 Gft o( \ 4J atrli
Tidakada nafkah bagimu dan tempattinggal kecua-

lijika engkou hamil.6

c. Akal, karena janin tersebut adalah anak suami
yang dia berkewajiban untuk menafkahinya. Dan

hal itu tidak mungkin kecuali dengan menafkahi
ibu yang mengandun gnya1.

2. 5i istri tidak dalam keadaan hamil, maka masalah ini
diperselisihkan ulama menjadi tiga pendapat8.

a. Dia berhak mendapatkan nafkah dan tempat
tinggal.

M@tffi'nxorrsn

>6 6 "-f) 6i

Dari Fathimah bintiQois bahwasanya Abu'Amr bin Hafs
(suaminya) menceraikan dirinya dengan thalaq ba'ine se-

dongkan dia jauh darinya, makawakilnyol0 mengirimkan
gandum untuk Fathimah, lantas diapun marah (koreno

menilainya sedikit). Wakitnya berkata: "Demi Alloh {i$,
kamu tidak berhak dari kami sesuatu pun." Akhirnya, dia
pun pergikepada Rosululloh ffidan menceritakan halitu
kepada beliau, lalu beliau bersabda: "KamLt tidak berhak
mendopat nafkah dan dalam suatu lafadz: Dan tempat
tinggali' kemudian Nabi memerintahkan kepadanya un-
tuk beri'iddah di rumah Ummu Syarik, setelah itu beliau
bersabda: "Dia (lJmmu Syarik) adalah seorang wanita
yang banyak dikunjungi para sahabatku, befiddahlah
engkau di rumah tbnu tJmmi Maktum, karena dia adatah
seorong buta, kamu bisa melepas bajumu, apabila masa
'iddahmu telah selesai maka kabarilah aku;' Fathimah
berkata: "Setelah 'iddahku selesoi maka saya.kabarkan
kepada beliau bahwa Mu'awiyah bin Sufyan dan Abu
Jahm telah melamarku," latu Rosululloh ffi bersabda:
'Adapun Abu Jahm dia adalah seorang yang tidak me-
letakkan tongkatnya dari pundaknya (suka memukull,
sedangkan Mu'awiyah dia adalah seorctng miskin yong
tidak memiliki harta, menikahlah dengan Usamoh bin
Zaid." Aku pun membencinyo, kemudian beliau mengula-
ngi lagi: "Nikahlah dengan Usamah," maka aku pun me-
nikah dengannya, talu Altohffi menjadikannya kebaikan
di dalamnya dan saya berharap agar kebaikan tersebut
tidak hilang!'

TAKHRU HADITS''

SHOHIH. Hadits Fathimah ini derajatnya shohih, diri-
wayatkan beberapa jalur yang banyak, di antaranya:

1. Abu Salamah bin Abdurrohman

Riwayat lmam Malik dalam al-Muwatho' z/58o/67,
Muslim r+8o, Abu Dawud 2284, Nasa'i z/74-7s, ath-
Thohawi z/:e, al-Baihaqi 7/432, Ahmad 6/4t2, lbnu

b. Dia berhak mendapatkan tempat
tidak mendapatkan nafkah.

c. Dia tidak berhak mendapat nafkah

tinggal, dan

dan tempat
tinggal.

Pendapat terakhir inilah -insya Alloh- yang paling
kuat dalilnya, sebagaimana secara gamblang ditegas-
kan dalam hadits Fathimah binti Qois. Hanya saja per-
masalahannya, hadits ini mendapatkan kritikan dan
sorotan dari sebagian ulama. Apakah kritikan mereka
tersebut?! Kuatkah kritikan mereka tersebut?! Bagaima-
na jawaban para ahli hadits terhadap kritikan tersebut?l
Mari kita ikuti bersama kajian berikut. Semoga berman-
faat.

TEKS HADITS

,4ab ""t J. :* (:'b( 
";A 

$.atu\t"Jb
o 

o '. ,ir-. 
t /

c_6.:"t 4l+ J tlJl ',j,,\(t ,L.sb -*: 4t
o*tai' :€ e
,:n'g";,i6

,eris
I O I O a a a O a a a a a a a a a o a o a t a S a r-f o t a 6 6 & e e & 4 4 la 4:4t .: ,

6 HR. Abu Dawud zzgo dan dishohihkan Syaikh al-Albani dalam Shohrh-nya.
1 Ahkomul Mar'ah HomilYahya Abdurrohman al-Khothib hal. t3t
8 Lihal lkhtilaful Ulama, al-Marwazi hal.146-148
e Yakni thalaqnya telah sempurna tiga kali, bukan berarti suaminya telah mencerainya tiga kali sekaligus. (lihatSyarh Musllm Nawawi rol335

dan as-Siroj al-Wahhal, Shiddiq Hasan Khon +/8)
'0 Dia adalah Harits bin Hisyam dan Ayyasy bin Abi Robi'ah. (Tanbihul Mu'lim bi Mubhamat Shohih Mustim, Sibth al-Ajami hal. z5o)
rl DiringkasdaritrwaulGhoh/al-Albani 6/2c,8-210danGhoutsul MakdudAbulshaqal-Huwaini3/78-80
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trHnot^ wffiW&
Hibban qzla, lbnul Jarud dalam al-Muntaqo l6o, al-

Khothib al-Baghdadi dalam at-Kifayah hlm. ag-+o.

2. AbuBakarbinAbuJahm
Riwayat Muslim r48o, Nasa'i 6/zto, Tirmidzi rr35,

lbnu Majah 2o35, Ahmad qzqo, ath-Thohawi 3/66,
lbnul Jarud dalam al-Muntaqo 76t.

Tirmidzi berkata:"Hadits hasan shohihi'

3. lJbaiditlah bin Abduttoh bin'utbah
Riwayat Muslim, Ahmad 6/415, Abu Dawud zz9o,

Nasa'i 6/zr o

4. Abdurrohman bin Ashim binTsabit

Riwayat Nasa'i 6/207-2o8, Ahmad 6/414, al-Hakim

+/ss, ath-Thohawi :/66
Kesimpulannya, hadits ini adalah shohih dengan tiada
keraguan di dalamnya . Wallohu A'lam.

Faedah:

1. lbnul Qoyyim KH berkata: "Dalam sebagian riwayat
Nasa'i, sanadnya shohih dengan tiada kecacatan
padanya." Beliau juga berkata: "Riwayat Nasa'i dan

ad-Daruquthni. Sanad keduanya adalah shohihi'12

2. Al-Hafizh az-Zarkasyi berkata: "Hadits dengan

kisah lengkap seperti ini hanya diriwayatkan lmam
Muslim Ei6 saja, adapun Bukhori dia beliau hanya
meriwayatkan kisah perpindahan Fathimah saja."t3

Darisinidapat kita ketahui kesalahan sebagian ulama
ketika mengatakan bahwa hadits ini: "Muttafaq'alaih
yakni disepakati oleh Bukhori dan Muslim, seperti
yang dilakukan oleh Abdul Ghoni al-Maqdisi dalam
lJmdah Ahkamta, lbrohim bin Muhammad dalam
Manar Sabilts, dan lain sebagainya.t6

KRITIK DAN JAWABANNYA''

Ketahuilah wahai saudaraku seiman -semoga

Alloh {$# memberkahimu- bahwa hadits yang mulia ini

mendapatkan sorotan dan kritikan yang lumayan ba-

nyak dari sebagian ulama mulia, kritikan mereka terse-

but dapat kita kumpulkan dalam empat point berikut:

1. Perowinya (Fathimah) adalah seorang wanita.

2. Riwayat ini bertentangan dengan al-Qur'an.

3. Keluarnya Fathimah adalah karena dia suka menyakiti ...Kamu tidak mengetahui barangkati Atloh ffi menga-
suaminya dengan ucapannya. dakan sesudah itu sesuatu halyang baru. (Q5. ath-Tholaq

4. Riwayatnya bertentangan dengan riwayat Umar. [6S]:r)
a a o a ala a aa oal a ta aa a aa aa a I I I I l6 && 94@4 4 4'?'* 7,::t:; '

t2 Zadul Mo'od s/46g.
13 An-Nukot'ala al-Umdah filAhkam hal. z8z.
ra Lihat kritikan al-Hafizh lbnu Hajar kepadanya dalam Fathut Bari g/5g1, cet Dar Salam.
ri Lihat kritikan Syaikh al-Albani kepadanya dalam lrwaul Ghotil 6/210.
t6 Lihata!-Jam'uBainashohihalni al-Humaidi 4/28o/no.:s:s dan ol-Jam'uBainashohihainolehAbdul Haq2/44gno.2456
17 lihatZadul Ma,adlbnueoyyim 5/466-4A2,al-BodruTamam,al-Qodhi al-Maghribi+/'ttq-Vt,NoilulAuthotasy-Syaukani 6DzelZs,Subulus

Solam ash-Shon'ani 6/zzs-zz6 dan ol-Uddah ash-Shon'ani 4/'t soz-'t 5o3

Sekarang mari bersama kami sejenak, untuk me-.

nimbang kritikan-kritikan di atas satu-persatu sehingga
jelaslah bagi kita antara benang putih dan benarig hi-
tam.

1. Perowinya (Fathimah) adalah seorang wanita

Tidak ragu lagi bahwa kritikan ini tidaklah benar
walaupun muncul dari para ulama yang mulia, karena

tidakada perselisihan di kalangan ulama bahwa riwayat
seorang wahita diterima sebagaimana diterimanya ri-

wayat kaum laki-laki. Sungguh, betapa banyak hadits
yang diterima oleh semua ulama dari wanita sahabat!|.

Lihatlah dalam kitab-kitab hadits di mana pun, niscaya

akan anda dapati riwayat wanita di dalamnya. Lantas

apakah dosa Fathimah binti Qois?!! Kenapa riwayat
wanita lainnya diterima sedangkan riwayatnya tidak?!!

2. Riwayat ini bertentangan dengan al-Qur'an

Ayat yang mereka maksud bertentangan de-
ngan hadits ini adalah firman Alloh ffi:

-L . t " t 2. t'. - dt Nz 6\

f *t ry,*f^e+ u cf-<'at f
{@

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertem'
pat tinggol menurut kemampuonmu... (Q5. ath-Tholaq

[6s]:6)

Kritikan ini dapat kita jawab dari dua segi: 
:

Pertama: Ayat ini bersifat umum, sedangkan hadits

Fathimah bersifat khusus. Dalam kaidah Ushul fiqih
dinyatakan: "Dalil yang khusus lebih didahulukan dari-
pada dalilyang masih umumi'

Kedua: Konteks ayat ini bila kita cermati bersama,

berkaitan tentang wanita yang dithalaq dengan thalaq
roj'i, bukan thalaq ba'in. Perhatikanlah ayat sebelum-

nya:

Qi,ls.,; :^1J.\AAi'",-l;: ts-tfi Y '... F

46\Nz
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Yakni, Alloh ffi menjadikan wanita yang diceraikan agar
tetap tinggal di rumah suaminya dalam menjalani masa

'iddah karena barangkali suami menyesali thalaqnya
lalu timbul dalam hatinya keinginan untuk kembali lagi
bersama istrinya. Jadi, ayat ini sangat jelas menunjuk-
kan bahwa konteksnya adalah tentang wanita yang

dicerai roj'i, karena kalau ba'in, mungkinkah bisa kem-

bali lagi kepada istrinya?! Demikianlah yang dipahami
oleh Fathimah binti Qois @-,, Sya'bi, Atho; Qotadah,
Dhohak, Muqotil bin Hayyan, ats-Tsauri, Ahmad bin
Hanbal dan sebagainya.t8

3. Keluarnya Fathimah adalah karena dia suka

menyakiti suaminya dengan ucapannya

Kritikan inijuga tidak benar. Bagaimana tidak, se-

dangkan beliau adalah wanita yang mula-mula hijrah.
Rosululloh ffi telah meridhoinya untuk kekasih dan pu-

tra kekasihnya, Usamah bin Zaid, bahkan beliau send-
iri yang melamar untuknya. Pantaskah sifat ini untuk
seorang wanita yang dicalonkan Rosululloh ffi untuk
Usamah Bin Zaid?! Bahkan banyak sahabat yang bermi-
nat untuk menikahinya?l1e

Kalau memang kritikan tersebut benar, lantas kena-
pa Nabiffi tidak mengingkari perbuatan tercela terse-
but dan mengatakan padanya: "Jagalah lidahmu dan
tetaplah tinggal di rumahmu?!"Tetapi malah berkata:
"Tidak ada nafkah dan tempat tinggal bagimul'"Kenapa
sabda beliau ini ditinggalkan dan diganti dengan ala-

san yang tidak berdasar?!!

4. Riwayatnya bertentangan dengan riwayat Umar

Adapun ucapan Umar: "Kita tidak mening-
galkan kitab Robb kita karena ucapan seorang wanita
yang bisa jadi hafal atau lupa..." Kritikan ini pun tidak
benar, karena kebenaran dalam hal ini bersama Fathi-
mah v$t, ditinjau dari beberapa segi:

1. Fathimah memiliki dalil al-Qur'an dan Sunnah yang
jelas, dan hal initidak bisa ditentang dengan ucapan
kholifah Umar bin Khoththob 4;

effiM*&HADIrs !
thalaq secara roj'iyyah, bukan wanita yang thalaq
dengan thalaq ba'in.

4. Para ulama ahli hadits2o telah menegaskan bahwa
tidak ada hadits shohih pun yang menyelisihi hadits
Fathimah

5. Nampaknya -wallohu a'lam- Umar tidak menyelisihi
Fathimah, hanya saja beliau kurang percaya dengan
riwayatnya.2r

Dengan demikian, maka selamatlah hadits
Fathimah dar'rbsegala kritikan, maka tidak ada udzur
bagisiapa pun setelah datangnya ilmu kepadanya dan
tersingkap syubhat-syubhatnya kecuali untuk meneri-
manya. Wallohu a'lam.

FIQIH DAN FAWAID HADITS"

Ketahuilah wahai saudaraku seiman -semoga Alloh

ffi merohmatimu. bahwa hadits Fathimah binti Qois
ini menyimpan banyak faedah dan hukum fiqih, di an-
taranya:

1. Wanita yang di(eraikan suaminya ddngan

perceraian yang ba'in maka dia tidak berhak

mendapat tempat tinggal dan nafkah kecuali

apabila dia hamil.

Masalah ini diperselisihkan ulama sehingga terpo-
lar menjadi tiga pendapat:

Pertama: Tidak berhak nafkah dan tempat tinggal.

lni merupakan pendapat Ali bin AbiTholib, Abdulloh
bin Abbas, Jabir, Athoi Hasan. lkrimah, Maimun bin Mih-
ron, lshaq bin Rohawaih, Dawud bin Ali dan mayoritas
ahli hadits. lnijuga pendapat pelaku kejadian, yaitu Fa-

thimah binti Qois bahkan dia berani berdebat tentang-
nya. Pendapat ini masyhur dalam madzhab Hanabilah2s

dan dipilih oleh Syaikhul lslam lbnu Taimiyyah2a 'K!6

dan muridnya lbnul QoyyimKl,;, 2s.

Kedua: Berhak nafkah dan tempat tinggal.

2. Fathimah adalah pelaku kejadian, maka dia lebih lni merupakan-pendapat Umar bin Khoththob 4"L.,,

mengerti dan lebih hafal tentang L";uOi"n'Jiriny;. lbnu Mas'ud ^'$r, mayorilas ulama lraq, lbnu Abi Laila,

Dalam kaidah ushul fiqih dikatakan: ,,orang yang Sufyan ats-Tsauri, Hasan bin Sholih. Dan ini merupakan

hafal adalah hujjah atas orang yang tiOak trafJl:i " madzhab Hanafiyyah2o'

3. Telah jelas bagi kita bahwa ayat yang dijadikan Ketiga: Berhak tempat tinggal, adapun nafkah tidak

. . 3:::T:: :1".1 y:1.i*:1^.:"li:is. y"'l:': /::? .,, . ?:'nuo'
tt TafsirQur'anil Azhim lbnu Katsir 8/144
Ie Lihat al-Mufhm al-Qurthubi +/z6g
20 Di antaranya lmam Daruquthni, Ahmad bin Hanbal, al-Baihaqi, lbnu Hazm, lbnu Qoyyim dan lain sebagainya. Lihat MukhtalifulHadits 2/928-

gto oleh Abdulloh al-Fauzan
2t Mudzakkiroh Ushul Fiqih asy-Syinqithi hal. r 3o-r 3rn LihatSyarhMusfim Nawawi 'rollq5-l46,al-l'lambi FawoidUmdatilAhkam lbnul MulaqqinS/360-375,TaisirAlam al-Bassam zlzs|-zs5
23 ol-lnshof gl36.1
2a Majmu Fatawa zzllz-zz
2s Zad ul Ma'a d s / +oo- q3z, Ta hd zi b Su n a n 6 / zt t -z8z -Au n ul Ma'bud-
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lni merupakan pendapat Aisyah Ummul Mu'minin k#-,,
fuqoha'sab'ah (tujuh ahli fiqih Madinah). Hal ini meru-
pakan madzhab Malikiyyah2T dan Syaf iyyah.

Pendapat yang paling kuat dalilnya -insya' Al-

/oh- adalah pendapat pertama, karena haditsnya sho-

hih dan jelas sekali, tidak ada alasan yang tepat untuk
menolaknya. lbnul Qoyyim 'ffF-t berkata: "Pendapat ini

didukung oleh sunnah yang shohih dan jelas tanpa ada

penentangnya, bahkan sesuai dengan al-Qur'an, dan

logika ini dikuatkan oleh para ahli hadits."'z8

2. 5ahnya menjatuhkan thalaq (perceraian)

sekalipun istri jauh dari tempatnya

Hal ini merupakan kesepakatan ulama2e. Hal itu ka-

rena perceraian ada di tangan seorang suami, bu'kan

di tangan istri, sehingga tidak disyaratkan si istri harus

mengerti sebagaimana tidak disyaratkan istri harus

ridho/rela.

3. Bolehnya perwakilan dalam menunaikan akad/

hak dan menolaknya

Ketahuilah wahai saudaraku -semoga Alloh t$H

memberkahimu- bahwa mewakilkan terbagi menjadi
dua bagian:

Pertama: Dalam hak Alloh {!# Hat ini terbagi tiga
macam:

a. Sah secara mutlak, yaitu dalam ibadah yang

berkaitan dengan harta seperti zakat dan kafaroh,

baik dalam menghitungnya, membagikannya atau

kedua-duanya.

b. Tidak sah secara mutlak, yaitu dalam ibadah yang

berkaitan dengan badan seperti wudhu, sholat,
puasa, i'tikaf dan lain sebagainya.

c. Sah ketika dalam keadaan tidak mampu, yaitu dalam

ibadah yang berkaitan dengan harta dan badan
seperti haji.

Kedua: Dalam hak manusia. Hal ini terbagi dua:

a. Tidak boleh secara mutlak, yaitu pada amalan yang

diharuskan dia sendiri yang melakukannya dan

tidak bisa diwakilkan orang lain, seperti sumpah,
pembagian malam istri.

b. Sah secara mutlak, yaitu dalam akad dan amalan
yang tidak harus dilakukan olehnya, seperti akad

nikah, akad cerai, jual beli dan lain sebagainya.30

a a a aa O Oa O aa aa O a a a a a a a a a l a a * o 6 & 4 & S q 4 @ 4 4 6 4 !''l

2' Hasyiyah tbnu Abdidin t/6og
)' At-Tamhid lbnu Abdil Barrr 5/ 43, Mughnit Muhtaj asy-Syarbini 3/44o
28 I'lamul Muwoqi'in slz6o
2e SyarhMuslimto/336, lhkamul Ahkam lbnuDaqiq zlstq,all'lambi FawaidUmdatll Ahkam lbnul Mulaqqins/364
30 Ta'liqot Syaikhina Sami Muhammad atas kitab Nurul Bashoirwal Albabkarya Syaikh as-Sadi hlm. ls

4. Bolehnya mendengar suara wanita yang bukan

mahromnya dalam fatwa dan sejenisnya dengan

syarat aman darifitnah

Hal ini menunjukkan juga kepada kita bahwa sua-

ra wanita bukanlah aurat, hanya saja tidak boleh bagi
wanita untuk memperindah suaranya ketika berbicara
dengan laki-lakiyang bukan mahromnya karena hal itu
akan menggoda hati kaum pria. Alloh {}# berfirman:

*-
c 6,Al

T
{ilo\

\{*

-oJ'
.7. n
,fs rr-t

Y.t

Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga
berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hati-
nya, dan ucapkanlah perkataan yang baik, (QS. al-Ahzab

[: a]:: z)

5. Bolehnya meJamar wanita yang masih dalam

'iddah dengan kata sindiran \
Hal inidiambildari sabda beliau kepada Fathimah:

?pabila engkau selesaidari'iddah maka kabarilah aku."

Lebih jelas lagi, faedah ini diambil dari firman Alloh i$3:

ty -r.-b'F t1"r<{" 34 {; }
{ @'-5-;i -u *iei ri,-t;i ^;t+
Dan tidak ada doscibagi kamu meminang wanita-winiiia
itu dengan si nd iran atau kam u menyembunyi ka n (ke i ng i n-

an mengawini mereka) dalam hatimu. (Q5. al-Baqoroh

[z): z3)

Dalam ayat ini, Alloh i$i! menjelaskan bolehnya
melamar wanita yang masih dalam masa 'iddah de-

ngan kata sindiran, seperti: "Wanita sepertimu banyak

diminati orang" dan kata sejenisnya. Adapun secara

jelas, maka tidak boleh seperti mengatakan:"Saya ingin
menikahimu." Hikmah perbedaan ini karena kata yang
jelas akan membuat seorang wanita tergesa-gesa un-

tuk menerima lamarannya dan mengaku secara dusta

bahwa dirinya telah selesai masa'iddah.31

6. Bolehnya melamar wanita yang sudah dilamar

orang lain kalau yang pertama tidak diterima

)t Al-Mulakhos al-Fiqhi, Syaikh Sholih Fauzan z/276
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Apabila ada seorang akan melamar seorang wanita
yang telah dilamar orang iain, maka ada empat keadaan
berikut:

a. Bila tahu bahwa orang tersilbut diterima lamarannya,
rnaka hukumnya tidak boleh.

b. Bila tahu bahwa orang tersebut ditolak lamarannya,
maka hukumnya boleh karena hak orang pertama

telah gugur.

c. Apabila orang yang melamar pertama tersebut
mengizinkan kepadanya, maka hukumnya boleh
karena dia telah menggugurkan haknya, kecuali kalau

diketahui bahwa orang tersebut mengizinkannya
karena rasa malu maka tidak boleh.

d. Bila tidak tahu, apakah pelamar pertama diterima
ataukah tidak, hukumnya diperselisihkan ulama,
tetapi yang benar adalah tidak boleh'sampai jelas

masalahnya, karena hal itu akan menimbulkan
permusuhan.32

7. Bolehnya menyebutkan kejelekan orang apabila

bertujuan untuk nasehat dan hal ini tidak

termasuk ghibah yang diharamkan

Ghibah pada asalnya hukumnya adalah haram,
tetapi dalam beberapa keadaan hal itu diperbolehkan.
Seorang ulama telah mengumpulkannya dalam bait
berikut:

*6 O . -. oa a-i-t 
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Menyebut jelek itu tidak termasuk ghibah dalam
enam keadaan

Orang yang terdholimi, mengenalkan, dan mem-
peringatkan

Terhadap orang yang menampakkan kefasikan,
meminta fatwa

Dan orang yang meminta pertolongan untuk hi-

I an g ka n ke m u n g ka ra n.33

8. Anjuran untuk meminta pendapat orang alim dan

menerima pendapat mereka karena hal itu akan

mengantarkan kepada kebaikan

)H)

$) a \1y
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31 HR.AbuDawud:4833,Tirmidzi:zltS,dandihasankanal-Albani dalamash-Shohihah:gz
38 HR.Tirmidzi ro84, lbnuMajahtgAt,ath-Thobroni dalamAl-Mu'jomal-Kabirzoz,dandihasankanal-Albani dalamlrwaulGholil'.'r668
3e 'Uyunul Akhbor lbnu Qutaibah g/r z
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Hal ini sangat penting, betapa sering seorang di an-

tara kita memiliki sebuah pendapat, kemudian tatkala
kita musyawarahkan dengan orang yang lebih berpe-
ngalaman ternyata dia memiliki pendapat lain yang lebih
baik daripada pendapat kita!! Oleh karena itu, janganlah

kita sombong dengan pendapat kita sendiri. Mintalah
pendapat orang lain yang lebih berpengalaman dari
kita, sebelum datangnya penyesalan yang tiada berarti
lagi. Syaikhul lslarn lbnu Taimiyyah'iiu berkata: "Tidak

akan menyesdorang yang memohon kemantapan ke-
pada Alloh t$lr dan bermusyawarah ciengan manusia lalu

dia mantap tenang dalam urusannya."3a

Demikian pula, dalam hadits ini terdapat anjuran
untuk menasehati orang lain terhadap sesuatu yang

membawa kepada kemaslahatannya, sebagaimana
yang dilakukan oleh Rosululloh ffi terhadap Fathimah,
beliau berkali-kali menasehatinya untuk menikah de-
ngan Usamah, karena beliau mengetahui bahwa di
dalamnya terdapat kebaikan dan kemaslahatan bagin-
ya. Akhirnya, Fathimah-pun memetik hasil ketaatannya
kepada Rosululloh ffil! !
9. Bolehnya pernikahan dua orang yang tidaksekufu'

(sepadan) kalau keduanya saling suka dan rela

Hal itu karena Fathimah binti Qois adalah wanita

Quraisy dan memiliki kecantikan, sedangkan Usamah

bin Zaid adalah anak mantan budak. Demikian juga Nabi

menikahkan Zainab binti Jahsy al-Qurosyiyah dengan
Zaid bin Haritsah mantan budaknya, dan Bilal bin Robah
juga menikah dengan saudari Abdurrohman bin Auf, dan
lain sebagainya. Maka patokan kafa'ah (sepadan) adalah

dalam agama, bukan nasab dan harta. Wallohu a'lam.35

Dan yang menakjubkan penulis apa yang ditegaskan
oleh para ahli fiqih madzhab Hanafiyyah bahwa "Penga-
jar ilmu sekufu'(sepadan) dengan putri raja!!"36

10. Anjuran untuk bersahabat dengan orang yang

sholih sekalipun nasabnya rendah

Perhatikanlah wahai saudaraku siapakah te-
man akrabmu, sebab pengaruh teman sangat besar

sekali. Betapa banyak seorang yang baik disebabkan
temannya!! Dan sebaliknya, betapa banyak seorang ru-
sak karena pengaruh kawannya! Nabi ffi bersabda:

Seorang itu berdasarkan agama te ma n nya, mako he n dak-
nya dia melihat kepada siapakah dia berteman.3T

a..iisi 4 Tahun lctujuh / Dzui Qo'dah l4ZBlt;ier-lle' 7l{illoUJt a;Jl t :-r,Jl



Hakekat Iman
Bagian kedelapan

Muqoddimah:

Dengan senantiasa
memuji dan

menyanjung Alloh
Ta'ala, mengharapkan

taufiq dalam ilmu,
amal, dakwah, dan

kesabaran.

Sholawat serta
salam kepada Nabi

Muhammad ffi,
keluarga, sahabat,

dan pengikut setianya
dalam kebajikan.

Insya Alloh
penulis akan

berusaha menjelaskan
pembahasan

tentang bahaya
dan sebab-sebab

ghuluw dalam takfir
sebagai kelanjutan

pembahasan Ghuluw
Dalam Takfir sebatas

ilmu pengetahuan
yang Alloh Ta'ala

anugerahkan kepada
penulis.

Semoga Alloh
menambah ilmu dan
pemahaman kepada

kita dan memberikan
kesabaran kepada kita
untuk selalu menuntut

ilmu dan membuka
hati kita untuk

menerima nasehat dan
kebenaran,

KERUS

1. Keluar kepada pemimpin/pemerintah secara umum.

Hal ini terbagi menjadi dua keadaan, keluar kepada pemerintah kafir dan
keluar kepada pemerintah fasik.

a. Keluar dari pemerintah kafir

Keluar kepada pemimpin kafir pada asalnya diperbolehkan, bahkan
dalam suatu keadaan menjadi wajib, karena orang kafir tidak boleh menjadi
pemimpin kaum muslimin. al-Qur'an dan Sunnah serta ijma'ulama telah
menunjukkan halini.

Berkata Ibnu Mundzir ffF":1'Telah sepakat semua orang yang dihafal dari
kalangan ahli ilmu bahwa sesungguhnya orang kafir tidak boleh menjadi
pemimpin kaum muslimin." (Ahkamu Dzimmnh z37,Ibnu Qoyyim)

Namun perlu diperhatikan bahwa arti kata boleh atau wajib di sini bukan
berarti secara mutlak, tetapi wajib memperhatikan batasan yang sangat pen-

ting yaitu adanya kemampuan dan adanya maslahat yang lebih besar dari
kemadhorotannya. Adapun bila tidak ada kemampuan maka kaum musli-
min wajib mengingkari pemimpin tersebut, namun tidak boleh keluar kepa-

da pemimpin tersebut, karena kerusakan yang timbul dan kembali kepada

kaum muslimin lebih besar daripada manfaat yang diperoleh.
Berkata Syaikh Sholih al-Fauzan '&!fl, "AdaPun bermu'amalah dengan

pemerintah kafir itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Apabila kaum
muslimin memiliki kekuatary kemampuan untuk berperang dan menying-
kirkannya dari kepemimpinan dan mengadakan pemimpin yang muslim
maka hal itu wajib bagi mereka. Dan ini merupakan jihad di jalan Alloh.
Adapun apabila mereka tidak mampu menghilangkannya maka tidak bo-
leh membangkitkan semangat untuk melawan pemimpin-pemimpin dholim
kafir, karena hal ini akan memadhorotkan dan menghancurkan kaum mus-
limin. Nabi tinggal di Makkah selama tigabelas tahun setelah diutus sebagai

nabi sedangkan kekuasaan pada waktu itu berada di tangan orang-orang
kafir dan beliau ketika itu memiliki sahabat-sahabat yang telah masuk Is-
lam, namun demikian beliau tidaklah menurunkan orang-orang kafir dari
kekuasaan mereka. Bahkan beliau dan para sahabat pada waktu itu tidak
memerangi orang-orang kafir. Mereka tidaklah diperintahkan untuk meme-

rangi orang-orang kafir kecuali setelah hijrah dan kekuasaan serta memiliki
jama'ah yang mampu memerangi orang-orang kafir. Inilah metode Islam,

bilamana kaum muslimin berada di bawah kekuasaan orang kafir sedang

mereka tidak mampu menyingkirkan kekuasaanny4 mereka berpegang
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erat-erat kepada agama dan aqidah mereka, tidak
menceburkan diri ke dalam bahaya dengan meme-

rangi orang-orang kafir, karena hal ini akan menye-

babkan kehancuran dan akan pupus pula dakwah
Islam. Adapun apabila mereka memiliki kekuatan
untuk berjihad, maka mereka berjihad di jalan Alloh
sesuai dengan patokan-patokan syar'i yang telah dike-
tahui." (Muroja'atun fi Fiqhilwaqi' as-Siyasi: 57-52)

Seorang dari al-Jazair bertanya kepada Syaikh Mu-
hammad bin Sholih al-Utsaimin: "Kalau seandainya
seorang pemimpin telah kafir, apakah melazimkan
keluar kepada mereka dengan tanpa adanya syarat-
syarat?" Maka beliau menjawab: "Kalau seandainya ia
telah nyata-nyata kafir, tidaklah boleh keluar kepada
mereka apabila hal itu melazimkan pertumpahan
darah dan penghalalan harta benda.""(Fatawa Ulama

Akabir, Abdul Malik al-Jazairi: 45)
Kaum muslimin yang jumlahnya sedikit dan ting-

gal di negeri yang makna-makna Islam sirna, tak ada
pemisah di dalamnya antara iman dan kufur, sedikit
kekuatan dan persiapan, wajib bagi mereka untuk ber-
dakwah kepada al-haq mencegah dari kemungkaran-
kemungkarary membenahi umat dan menunjukkan
mereka kepada kebaikan dan tidak keluar kepada pe-
mimpin kafir, karena keluar kepada pemimpin kafir
adalah kewajiban di antara kewajiban, dan ia gugur
ketika seseorang tidak mampu melakukannya. Alloh
Ta'ala berfirman (yang artinya):

Alloh tidak membebani seseorang melainkon sesuai de-

ngan kesanggupannya. la mendapat pahala (dari keba-

jikan) yang diusnhakannya dan ia mendapat siksa (dari

kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Yn

Robb kami, janganlah Engknu hukum kami jika kami
lupa atau kami tersalah. Ya Robb kami, janganlah Eng-
kau bebankan kepada kami beban yang berat sebagnimana
Engkau bebankqn kepada orang-ornng sebelum kqmi. Ya

Robb kami, janganlah Engknu pikulkan kepada kami apa

yang tak sanggup kqmi memikulnya. Beri ma'aflahkami;
ampunilah kami; dan rohmatilah kami. Engkaulah pe-

nolong kami, maka tolonglah kami terhadsp kaum yang
kafir. (QS. al-Baqoroh lz):286)
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Maka bertakwalah kamu kepada Alloh menurut kesang-
gupanmu dan dengarlah serts tsatlah dan naftahkanlah
naftah yang baik untuk dirimu dan barangsiapa yang
dipelihara dari kekikiran dirinya, makn mereka itulah
orang-orang yang beruntung. (QS. at-Taghobun [64]:
a6)

i-LJl LJr t )-ui1

Dan Rosululloh ffi bersabda: "Tidak seyogyanya
seorang mu'min menghinakan dirinya." Mereka ber-
tany a: " B agaimana seseorang men ghinakan dirinya ? "
"Ia melakukan sesuatu yang ia tidak mampu (melaku-
kannya)." jawab Rosululloh. (HR. at-Tirmidzi zz54)

Berkata Syaikh Ibnu Baz 'fflfu: "Apab1la kaum mus-
limin melihat (pada pemimpin) kekufuran yang jelas,

ada hujjah bagin3,a di sisi Alloh, maka boleh untuk
keluar dari pemimpin (yang bersifat seperti) ini dan
menghilangk*rnya apabila memiliki kekuatan. Ada-
pun jika tidak memiliki kemampuary maka tidak boleh
keluar kepadanya. Demikian pula apabila keluar ke-
padanya menyebabkan kejelekan yang lebih banyak,
maka keluar kepada pemimpin tersebut tidak ada
unsur penjagaan terhadap kemaslahatan umum. Dan
kaidahnya, tidaklah boleh menghilangkan kejelekan
dengan yang lebih jelek. Bahkan yang wajib baginya
adalah menolak kemadhorotan dengan sesuatu yang
bisa menghilangkannya atau meringankannya. Ada-
pun menolak kejelekan dengan sesuatu yang lebih
jelek maka tidak boleh,,menurut kes--pakatan kaum
muslimin. Apabila kelompok yang keluar kepada pe-
mimpin yang kafir rr,rempunyai kemampuan untuk
menghilangkannya dan menggantinya dengan pe-

. mimpin yang sholih lagi bagus dengan tanpa adanya
kerusakan yang lebih besar maka tidaklah mengapa.
Adapun apabila membawa kerusakan yang besar,

menyebabkan ketidakstabilan keamanary kedholi-
man kepada sesama manusia, penculikan terhadap
orang yang tidak berhak diculik dan lain-lainnya.
Wajib bersabar, mendengar dan taat dalam kebajikan
dan menasehati pemimpin dan mendo'akan kebaikan
kepada mereka dan bersungguh-sungguh dalam me-
ringankan kejahatan dan memperbanyak kebaikan...
(M u ro j a' at u n fi F i qh ilwa qi' as- S i y asi : 5t -52)

Seseorang yang memperhatikan apa yang terjadi
di sebagian negeri dari berbagai macam bala', petaka
dan fitnah baik dihancurkannya harta dan kehor-
matan kaum muslimin atau dimandulkannya secara

total dakwah Islamiah ataupun paling minimnya
penekanan yang sangat kuat dan pengawasan ketat
terhadap para aktivis dakwah Islamiah, tak lain dan
tak bukan merupakan sebagian akibat dari ghuluw
dalam takfir yang kemudian berbuah keluar kepada
pemimpin kafir atau yang disangka kafir, dengan tan-
pa memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah dalam hal
ini. Hanya kepada Alloh kita adukan semua ini dan
semoga Alloh senatiasa memberikan taufiq kepada
seluruh kaum muslimin.

b. Keluar kepada pemimpin muslim fasiq

Keluar kepada pemimpin fasiq tidaklah diperke-
nankan berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah serta ijma'

Edisj 4 Tahun ketuiuh / Dzul Qo c{ah 147-8 l.?}.,{-f}t1 }.Cl}7)



ulama. Berkata Imam Nawawi |ff)6: 'Adapun.keluar
kepada mereka dan memerangi mereka adalah haram
berdasarkan kesepakatan kaum muslimiry walau-
pun mereka fasiq lagi dholim." Telah banyak dalil-
dalil yang saling menguatkan terhadap makna yang
saya sebutkan dan ahlu sunnah telah sepakat bahwa
seorang pemimpin tidak dilepas dari kepemimpinan-
nya dengan sebab kefasikan." (Syarh Muslim zl zz9)

Berkata ath-Thibi: 'Adapun keluar kepada mereka

adalah haram secara ijma'walaupun mereka fasiq lagi
dholim dan ahlu sunnah telah sepakat bahwa seorang

pemimpin tidak dilepas dari kepemimpinannya de-
ngan sebab kefasikan karena pelepasannya akan me-

nimbulkan fitnab penumpahan darah dan perpecah-
an. Kerusakan yang timbul lebih besar daripada
tetapnya kepemimpinannya." (al-Knsyif 'an haqooiqis

Sunan 7l rEr-r8z)
Bila kita memperhatikan kenyataan di lapangan

dakwah, kita akan menjumpai kenyataan yang pahit
sebagai akibat ghuluw dalam takfir yang kemudian
berbuah keluar kepada pemimpin fasiq ataupun dho-
lim, yang berupa kerusakan dan kejahatan yang besar
lagi merata, ketidakstabilan keamanan, terabaikannya
hak-hak, tidak dapat dilakukan peneguran dengan

mudah kepada orang-orang yang berbuat kedholiman
dan tidak pula menolong orang yang terdholimi dan
lainJainnya yang tidak asing lagi bagi pemerhati ma-

salah ini. Hanya kepada Alloh kita adukan semua ini.

2. Menghalalkan darah kaum muslimin.

Sebagian pembawa fikroh ghuluw dalam takfir
rnereka menghalalkan pembunuhan terhadap kaum
muslimin yang terjaga darah mereka dari kalangan
kaum laki-laki, wanita, anak-anak dan aparat ke-

amanan. Semua ini adalah berawal dari pemikiran
mereka bahwa orang yang dihukum dengan selain

hukum Alloh, maka mereka kafir secara mutlak dan
juga karena pemikiran mereka bahwa orang yang ke-

luar dari jama'ah adalah kafir. Peristiwa yang terjadi
di tanah al-Jazair pada beberapa tahun yang silam,
menjadi saksi nyata atas semua ini. (Shilatul Ghuluw

ti-Takfir wal larimnh: 266-279, Abdussalam as-Sulai-
man) Dan sedemikian pula peristiwa yang terjadi di
Makkah al-Mukaromah beberapa tahun yang lalu, di
Goshim dan lain-lainnya.

3. Membunuh orang-orang kafir yang
mendapatkan jaminan keamanan.

Sebagian pembawa fikroh ghuluw dalam takfir
atau yang terpengaruh oleh fikroh mereka mengha-
lalkan darah orang-orang kafir yang berada di negeri
Islam dengan izin, perlindungan dan jaminan dari
pemerintah muslim. Beberapa peristiwa dan kejadian
di beberapa negeri dan daerah menjadi saksi nyata

tas tindakan mereka. Mereka banyak melakukan ter-

or dan pemboman terhadap tempat-tempat kediaman
orang kafir dzimi atau mu'ahad di negeri-negeri mus-
lim. Dan telah dimaklumi bersama bahwa pemboman
yang mereka lakukan bukan hanya memakan korban
dari kalangan kaum kafir yang menjadi sasaran me-
reka namun juga mengenai kaum muslimin yang ting=

gal dekat mereka ataupun harta benda dan kekayaan
kaummuslimin.
Ketahuilah wahai saudara-saudaraku kaum musliminl
Bahwasanya*amalart seperti ini tidaklah dibenarkan
secara syar'i, dengan argumentasi sebagai berikut:

a. Perbuatan tersebut telah mengoyak keharaman-
keharaman Islam yang telah diketahui secara pasti,
mengoyak keharaman jiwa yang terlaga, hart4 ke-
amanan, ketenangan dan kehidupan manusia yang
aman tentram di tempat-tempat tinggal dan tempat
mata pencaharian mereka. Mengoyak kemaslahatan
umum yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan
mereka, mendholimi para hamba Alloku menyebab-
kan ketakutan pada tubuh kaum muslimin dan orang-
orang yang tinggal di antara mereka..

b. ]iwa yang terjaga adalah jiwa kaum muslimin dan
jiwa orang-orang yang diberi keamanan oleh kaum
muslimin dari kalangan orang kafir. Alloh mewajib-
kan fidyah (denda) kepada orang yang membunuh
orang kafir yang dilindungi oleh kaum muslimiry se-

cara tidak sengaja, bagaimana keadaannya apabiTa ia
menyengaja membunuhnya? Alloh Ta'ala berfirman:
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D an tidak lay ak b agi seor ang mu' min membunuh seorang

mu'min (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak senga-

ia) dan barangsiapa membunuh seorang mu'min karena

tersnlah (hendsklah) is memerdekakan seoranghamba sa-

harla yang beriman serta membayar diat yang diserahkan
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kepadakeluarganya (si terbunuh itu), kecuali iika mereka

(keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh)
dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) an-
tara mereka dengan kamu, Makq (hendaklah si
pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepa-
da keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan
hamba sahaya yang beriman, barangsiapa yang
tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pem-
bunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk
penerimaan Taubat dari pada Alloh. dan adalah

. Alloh Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS.
an-Nisa' I+lt gz)

Dan Rosululloh ffi bersabda (artinya): "Barang-
siapa membunuh seoran g y ang ada dalam perj anjian/
membuat perjanjian damai dengan kaum muslimiry
tidaklah ia akan mencium bau surga." (HR. Bukhori)

c. Amalan ini mengandung berbagai macam perbuat-
an haram dalam Islam, seperti melanggar janji, khia-
nat, dholim, permusuhan, dosa dan membuat resah
kaum muslimin dan selain mereka, yang semua ini
merupakan kejelekan-kejelekan yang enggan dan
murka terhadapnya Alloh dan Rosul-Nya serta kaum
mu'minin. (Lihat Fatwa Hai'ah Kibsrul Ulama tertang-
gat r3l zl 4r7)

Dan juga tindakan yang mereka lakukan, memiliki
beberapa dampak negatif yang sangat besar, di anta-
ranya:
a. Perbuatan tersebut adalah perbuatan maksiat terha-
dap Alloh dan Rosul-Nya dan mengoyak keharaman-
keharaman-Nya dan mencampakkan diri pelakunya
ke dalam laknat Alloh, malaikat dan manusia secara
keseluruhan. Rosululloh bersabda (artinya): "Perjan-
jian (keamanan) kaum muslimin adalah satr4 melaku-
kan perjanjian tersebut orang yang paling rendah di
antara mereka. Barangsiapa membatalkan perjanjian
seseorang muslim maka untuknya, laknat Alloh, ma-
laikat dan manusia secara keseluruhan. Tidak diterima
darinya suatu tebusan." (HR. Bukhori dan Muslim)

b. Menjelekkan Islam dan membuat lari manusia dari
Islam. Musuh-musuh Alloh memanfaatkan kejadian-
kejadian seperti ini untuk menjelek-jelekkan Islam,
padahal Islam berlepas diri dari perbuatan semisal ini.
Akhlak muslim adalah jujur, baik, memenuhi janji dan
agama Islam memperingatkan dari hal ini dan yang
semisalnya dengan sebenar-benar peringatan.

c. Orang-orang dalam dan luar negeri akan menuding
kepada orang-orang yang komitmen terhadap Islam,
walaupun kita mengetahui secara pasti bahwa orang-
orang yang komitmen terhadap Islam tidak mungkin
akan menerima hal ini dan tidak mungkin akan ridho,
bahkan mereka akan berlepas d"iri darinya dan meng-

@rJl LJl t )JJl

ingkarinya dengan sebenar-benar pengingkaran,
karena orang yang komitmen secara hakiki terhadap
agama Alloh adalah orang-orang yang melaksanakan
agama Alloh sesuai dengan kehendak Alloh bukan
sesuai dengan kehendak hawa nafsunya dan apa yang
terbetik dalam perasaannya dan manhaj yang menye-
leweng.

d. Kebanyakan orang awan yang jahil (bodoh) terha-
dap agama Islam akan melihat kepada orang-orang
yang komitm& terhadap Islam yang berlepas diri dan
tersucikan dari perbuatan tersebut dengan pandangan
takut, waspada dan memberikan peringatan kepada
orang lain agar waspada dan hati-hati terhadapnya
dan pemikirannya. Kita mungkin mendengar seba-
gian orang awam memperingatkan anaknya dari
komitmen terhadap Islam, terlebih setelah melihat
penampilan orang yang dihukum dengan melakukan
pemboman dan lain-lainnya adalah orang-orang yang
berpenampilan komitmen terhadap Islam.

e. Menyebabkan kekacauan keamanan negeri.

f. Menghancurkan jiwa tak berdosa dan harta benda
serta kekayaan kaum muslimin. (Llhat Shilatul Ghuluw

fi Takfir bil lnrimah: 298- 3ot, asal perkataan ini adalah
perkataan Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin
dalam majalah dakwah)

Saudara-saudaraku yang dirohmati Alloh dan
semoga Alloh memberkahi kehidupan anda. Sesung-
guhnya untuk mencapai kebaikan hendaknya kita
menggunakan kebaikan pula, karena ia akan mem-
buahkan kebaikan yang hakiki dan adapun kejelekan
dan kejahatary tidaklah membuahkan kecuali keje-
lekan dan kejahatan dan tidak mungkin menjadi sa-

rana perbaikan. Tidaklah mungkin kita menyucikan
najis dengan sesuatu yang lebih najis, karena hal itu
akan menambah kenajisannya. Karenanyalah hendak-
nya kita bertaqwa kepada Alloh Ta'ala dalam menjaga
kehorrnatan kaum muslimiry negeri dan jiwa me-
reka dan juga orang-orang yang terjaga kehormatan
dan jiwa mereka karena perlindungan dan penjagaan
kaum muslimin. Semoga Alloh memperbaiki <ian me-
nyucikan jiwa-jiwa kita semua dan senantiasa men-
jaga keharaman-keharaman Alloh Ta' ala.

SrsRs-sreRs GHuruw DRmu TRrrtn

Dari pembahasan yang telah berlalu, jelaslah
madzhab Ahlu Sunnah dalam masalah pengkafiran
dan kerusakan yang timbul akibat ghuluw dalam tak-
fir, namun studi di lapangan menunjukkan sebagian
kaum muslimin masih ada yang mengemban dan ter-
pengaruh oleh madzhab ghuluw dalam takfir. Bahkan
kita sering menjumpai sebagian orang yang menisbat-
kan diri kepada ilmu dan kebajikan terjatuh ke dal
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ghuluw dalam takfir, semoga Alloh menunjuki kita
dan mereka jalan Alloh yang lurus.

Apakah gerangan yang menyebabkan
melatarbelakangi munculnya madzhab ini?

Marilah kita perhatikan beberapa latar
atau sebab-sebab munculnya madzhab ini.
sebab dan latar belakangnya adalah:

1. Kejahilan terhadap ilmu agama

dan yang

belakang
Di antara

Kejahilan terhadap ilmu agama merupakan faktor
utama yang mengantarkan ahli takfir untuk mengka-
fi rkan kaum muslimin dengan tanpa dalil dan keterang-
an syar'i. Tidaklah melakukan perbuatan ini, kecuali
orang-orang yang tidak memiliki ilmu, karena begitu
banyaknya nash-nash syar'iah yang memPeringatkan
dengan keras dari pengkafiran kaum muslimin yang
tidak berhak dikafirkan. Nash-nash tersebut tidak'
lah tersamar kecuali bagi seorang yang tenggelam
dalam kejahilan. Oleh karena itu kita menjumpai para
ulama yang mapan keilmuan mereka sangat berhati-
hati dalam menghukum kafir terhadap orang-orang
yang menyelisihi syari'at, sampai ucapan dan per-
buatan yang dilakukan jelas-jelas kufur berdasarkan
dalil-dalil syar'i, bahkan mereka tidak menghukum
perorangan dengan kekafiran walaupun telah jelas

kekufuran ucapan ataupun perbuatannya, sampai
terpenuhi syarat-syarat takfir dan hilang pencegah-

pencegahnya.
Kejahilan dan kedholimarL merupakan ciri utama

ahli bid'ah dalam pengkafiran terhadap kaum mus-
limin yang menyelisihi madzhab mereka. Berkata

Syaikhul Islam dalam membantah al-Bakriy: "Dan

Jalan ini, yang ditempuh oleh ini (al-Bakriy) dan
yang semisalnya merupakan jalan ahli bid'afu yang
mengumpulkan antara kejahilan dan kedholiman.
Mereka membuat bid'ah yang menyelisihi al-Qur'ary
Sunnah dan ijma'umat dan mengkafirkan orang yang
menyelisihi bid'ah mereka..."

Ahlu sunnah wal ]ama'aln, ahli ilmu dan imary me-

reka memiliki ilmu, keadilan dan kasih sayang. Me-
reka mengetahui kebenaran yang dengannya mereka

sesuai dengan sunnalL selamat dari bid'ah dan adil
atas orang yang keluar darinya (Sunnah), walaupun
mereka (ahli bid'ah) mendholimi mereka (ahli ilmu
dan iman)." (lihat ar-Rod 'ala al Bakriy: zl +82-+go)

2. Mengikuti hawa nafsu dan berpaling dari
nash-nash syali
Ahli takfir dalam menghukumi kaum muslimin

yang menyelisihi mereka tidaklah kembali kepa-

da dalil-dalil yang shohih (dan pemahaman yang
shohih). Mereka tidaklah bersandar kepada sandaran

syar'i, namun hawa nafsulah yang membawa mereka

pada madzhab ini.

Takfir terhadap kaum muslimin yang menyelisihi
mereka, dengan semata-mata mengikuti hawa nafsu,

merupakan ciri ahli bid'ah dan hawa nafsu. Takfir
denghn tanpa sandaran syar'i dan mengikuti hawa
nafsu, merupakan dua hal yang saling berkaitan erat,

sebagaimana bersih dari hawa nafsu merupakan lam-

bang dari keadilan. Karenanyalah Alloh Ta'ala meme-

rintahkan para Rosul-Nya berbuat adil ketika meng-

hukum danomemperingatkan keras kepada mereka

dari mengikuti hawa nafsu. Alloh Ta'ala berfirman:

'e 
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Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kqmu kho-

Iifuh (penguasa) di mukn bumi, maka lerilsh keputusan

(perkara) di sntara mnnusia dengan adil dan janganlah

kamu mengikutihawa nafsu, karena ia skqn menyesatkan

knmu dari jalan AIIoh. Sesungguhnya ornng-orang yang

sesat dari jalan Alloh akan mendapnt adzab yang berat,

karens mereka melupakan hari perhitungan. (QS. Shod

$81: z6)

Dan juga berfirman kepada
mad ffi:

6.-iS fri6it^'
Jub-;b z*u"oi
oifi,F L.;v,i &v\'li
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Dqn hendaklah kamu memutuskan perkara di antara me-

reka menurut apayang diturunkan AIIoh, dan ianganlah
kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dsn berhnti-hatilsh

ksmu terhsdap mereka, supaya mereka tidak memaling-

kan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan

Alloh kepadamu. lika mereka berpaling Gari hukum y ang

telah diturunkan Alloh), makn ketnhuilah b ahwa sesung-

guhnya Alloh menghendaki akan menimpakan musibah

kepada mereko disebabknn sebahagian dosq-dosa meteka.

Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adaloh orans-

orang yang faslk. (QS. al-Maidah lS] +g)

#s;ioi'b
t -_ t t - -l

et:tte;t'rat
./ ./z a

o,t-, .rtJ] tj:l );l

Rosululloh Muham-
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3. Pentakwilan yang keliru
Pentakwilan yang keliru terhadap nash-nash al-

Qur'an dan Sunnah merupakan sebab hakiki yang
membangkitkan ahli takfir untuk mengkafirkan kaum
muslimin dengan tanpa dalil. Karena itulah ulama
memasukkan takwil yang keliru merupakan sebab

berbagai kejelekan dan fitnah yang terjadi di tengah-
tangah umat ini.

Berkata Ibnul Qoyyim: "Dan kesimpulannya se-

cara globaf perpecahan ahli kitab dan umat ini men-
jadi tujuh puluh tiga golongary yang mewajibkan
timbulnya adalah takwil (yang keliru-pen). Dan ha-
nya saja telah masuk musuh-musuh Islam dari kaum
filsafat, Qoromithoh, Bathiniyakr, Isma'iliyatr, Nushoi-
riyah, dari pintu takwil. Tidaklah diuji umat Islam
dengan berbagai ujiary kecuali dengan sebab takwil
(yang keliru -pen-) (I' lamul Muwaqi' in)

Takwil merupakan penyebab utama timbulnya fit-
nah Khowarij, mereka mengkafirkan kaum muslimin.
Berkata Syaikhul Islam: "...orang-orang Khowarij
mentakwilkan ayat-ayat al-Qur'an terhadap apa yang
mereka yakini, dan menjadikan kaum muslimin yang
menyelisihinya sebagai orang kafir " (Majmu'Fatawa:
zolz56)

4. Talbis (kerancauan pemikiran) yang
dihembuskan oleh setan

Ini merupakan sebab yang samar yang membang-
kitkan timbulnya pengkafiran terhadap kaum mus-
limin secara dholim dan permusuhan. Setan dengan
makar dan tipu dayanya telah merancaukan pemikir-
an mereka dalam perkara ini, menghiasinya di dalam
hati-hati mereka dan ia telah menang atas mereka.
Ia yang bertanggung jawab atas kedholiman-kedho-
liman hamba Alloh yang berupa penumpahan da-
rah, pelanggaraan terhadap keharaman-keharamary
penghalalan harta kaum muslimin dengan tanpa hak.
Berkata Ali bin Abi Tholib .#, lketika beliau berjalan
di dekat jenazah-jenazah kaum Khowarij): "Sungguh
betapa jeleknya kalian! Sungguh telah memadhorot-
kan kalian orang yang telah menipu kalian." Mereka
(para sahabat) bertanya: "\{ahai Amirul Mu'miniry
siapa orang yang teiah menipu mereka?" "Setan dan
jiwa yang jelek yang memerintah kepada kejahatan
telah menipu mereka, menghiasi kemaksiatan bagi
mereka, dan mengabarkan kepada mereka bahwa
mereka akan menang." (Bidayah zuan Nihayah, Ibnu
Katsir: rol 588)

5. Menjauh dari ulama, tidak mau mencontoh
dan mengambil ilmu darinya
Tidak diragukan lagi, bahwa sebagian kaum mus-

limin yang menisbatkan kepada ilmu dan kebajikarg
sebagian mereka mengambil peranan yang sangat

ouJt a;Jl i :.rJl

kuat dalam menjauhkan para pemuda dari ulama
Sunnah serta ilmu, hikmatu sikap dan percobaan me-
reka. Mereka berusaha meniupkan keraguan terhadap
ulama Sunnah, ilmu dan ketaqwaan mereka. Gambar-
an tentang ulama Sunnah dibuat jelek, sehinggapara
pemuda menjauh dari mereka. Setelah para pemuda
menjauh dari ulama Sunnah akhirnya mereka dibawa
ke arah ghuluw dalam takfir (pengkafiran dengan tan-
pa hak dan tanpa dalll), tabdi'(pembid'ahan dengan
tanpa hak daqtanpa'dalil) tafsiq (memfasiqkan de-
ngan tanpa hak dan tanpa dalil), mengeluarkan kaum
muslimin dari agama mereka dengan memanfaatkan
semangat berapi-api dari para pemuda, emosional
dan perasaan mereka.

Selanjutnya mereka pun membakar semangat
para pemuda dan menjauhkan mereka dari ulama
Sunnah dengan mengatakan bahwa ulama-ulama
Sunnah ridho dengan kemaksiatan yang bertebaran
di negeri mereka, tidak menasehati pemerintah dan
lain-lainnya.

Dengan demikian maka semakin lama para pemu-
da semakin menjauh dari ulama Sunnah dan berjalan
bergandeng tangan dengan para pembawa petaka
dan fitnah, dan akhirnya muncullah ghuluw dalam
taKir, tabdi' dan tafsiq dengan tanpa berdasarkan
pada kaidah-kaidah syar'iyah yang mapan.

Yang lebih mengenaskan dan membuat hati sema-
kin pilu ialah apabila mereka diberi nasehat oleh ula-
ma Sunnah ataupun para da'i yang meniti jalan me-
reka, maka pemberi nasehat tersebut tidak lolos pula
dari peluru takfir ataupun tabdi'ataupun tafsiq yang
senantiasa mereka siapkan. Wallohulmusta' an dan ha-
nya kepada Alloh-lah kita adukan semua ini.

Demikian kajian kita kali ini dan insya Alloh pemba-
hasan tentang sebab-sebab ghuluw yang lain akan
kita kaji pada edisi mendatang, semoga bermanfaat.
Sholawat serta salam kepada Rosululloh ffi, pu.u ru-
habat dan pengikut mereka yang mulia hingga hari
kiamat. []
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A\'AT II[IK[.]N4
DISUSUN OLEH: ARIF FATHUL ULUNI SIN AHi\,{AD SAIIULLOH

Sesungguhnya "Masalah Berhukum dengan selain hukum Alloh termasuk masalah-

masalah llmiah yang sangat penting, banyak yang menulis masalah ini dalam risalah-risalah
dan kitab-kitab, pada umumnya mereka sekedar membela pemikiran-pemikiran orang

sebelumnya , atai sekedar dukungan terhadap semangat yang melampaui batas. Masalah
yang sangat berbahaya seperti ini sangat dibutuhkan penulisan pembahasan,tentangnya
dengan ikhlas, obyektif, dan sistematis sesuai dengan manhaj Salaful Ummah di dalam
memahami nash-nash al-Qur'an dan Sunnah."r.

Kesalahan dalam memahami masalah ini sangat berbahaya, menjerumuskan para

pemuda umat Islam sejak dulu hingga sekarang dalam fitnah yang besar dari fitnah takfir
(mengkafirkan kaum muslimin) hingga fitnah tafjir (peledakan bom dll) yang begitu marak
akhir-akhir ini.

Keadaan ini semakin diperburuk dengan disebarluaskannya tulisan-tulisan yang banyak
yang mengandung syubhat-syubhat takfir di dunia Islam tidak terkecuali di negeri kita ini.

Untuk itulah maka dalam pembahasan kali ini kami hendak mengetengahkan kepada

pembaca jawaban-jawaban teihadap sebagian syubhat-syubhat tersebut dengan banyak
menukil dari kitab Burhunul Munir fi Dshdhi Sybuhati Ahli Takfir oleh Syaikh Abdul Aztzbin
Ris ar-Ris yang kami ambil dari website beliau www.islamancient.net.

1,i:i i: !.i ti t i?,'tr21A'tqtUt'e?tfrE\V.AqAZUlTZg\gAZtq'\\94*4V?E\.V4UAZV34\7.'1\'ttXlIli,' 
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PEMAHAMAN PENGUSUNG TAKFI R TERHADAP AYAT

HUKUM

Syubhat yang paling sering dilontarkan para
pengusung pemikiran takfir adalah pemahaman
tentang ayat hukum2 dari surat al-Maidah, yaitu fir-
man Alloh ffi:

+$E$

yang diturunkan Alloh tanpa melihat kepada keya-

kinannya, hal ini menunjukkan bahwa 'illahhttkurn
ini adalah sekedar keberadaannya tidak berhukum
dengan hukum Alloh, dan tidak benar jika hukum
kafir ini dibawa kepada kufur ashghor karena al-

Hahdz Ibnu Taimiyyah menghikayatkan -setelah ls-

tiqro' (menelaah dan mencermati) nash-nash syar'i-
bahwa kata kufur yang diungkapkan dengan isim
ma'rifat tidaklah difahami kecuali kufur akbar, ke-

mudian dia dan yang lainnya menyebutkan bahwa
hukum asal dalam kata kufur jika dimutlakkan di-
maksudkan kufur akbar kecuali dengan dalil, kare-

na hukum asal di dalam suatu lafadz jika dimutlak-
kan di dalam Kitab dan Sunnah adalah dibawa ke-

pada penamaannya yang mutlak, kepada hakikat-
nya yang mutlak, dan kepada kesempurnaannya."
(Lihat Burhnnul Munir hlm. ro)

Sebagian dari mereka i1t8? berkata: "Sesung-

guhnya kekafiran yang disebut di dalam ayat ini
adalah kufur akbar. Ini karena diterangkan dengan

,t

e Jli q^*7i urh
Kor)Ki

Dan barangsiapa yang tidakberhukum dengan apn yang

diturunkan Alloh, maka mereka itu adalah ornnS-orang

yang kafir. (QS. al-Maid ah [5]: 44)

Mereka berkata: "sesungguhnya Alloh meng-
hukumi kafir terhadap orang yang tidak berhukum
dengan apa yang diturunkan oleh Allotu dia dihu-
kumi kafir sekedar tidak berhukum dengan selain

a a O O a a a a a a a a a a O I a a a a a a a a a O N I a a f a * * I @ & & & /4 :! :i i'

r 
, petikan dari muqoddimah Syaikh Prof. Dr. Sholih bin Ghonim as-Sadlan terhadap kitab al-Hukm Bighoiri Ma Anzalalloh.

r penamaan ayat ini dengan'Ayat Hukum" kami ambil dari perkataan Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani di dalam

Silsilah Shohihah 6Irt 5
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kata-kata yang menggunakan alif dan lam ta'rif (al)
Sebab, setiap kekafiran yang diungkapkan dengan
isim ma'rifah maka maksudnya adalah kufur ak-
bar, dan semua pendapat yang menguatkannya
sebagai kufrun duna kufrin adalah pendapat yang
salah... Sesungguhnya ayat tersebut bersifat umum,
mencakup semua orang yang tidak memutuskan
hukum dengan hukum Alloh. Karena, ayat terse-
but menggunakan man syarthiyyah (barangsiapa
atau siapa saja yang berfungsi sebagai syarat) yang
merupakan bentuk kalimat paling umum." (Kafir
Tanpa Sadar oleh Abdul Qodir bin Abdul Azizhlm.
zrz dan zr.6)

Kami katakan: Dalam perkataan mereka di atas
terdapat tiga syubhat:

- Syubhat Pertama: Ayat tersebut bersifat umum,
mencakup semua orang yang tidak memutuskan
hukum dengan hukum Alloh. Dan Alloh rnelekat-
kan hukum kufur dengan sekedar berhukum de-
ngan selain yang diturunkan olehAlloh tanpa meli-
hat kepada keyakinannya.

- Syubhat Kedua: Hukum asal di dalam suatu la-
fadz jika dimutlakkan di dalam syari'at adalah diba-
wa kepada hakikatnya kecuali dengan dalil.

fur akbar.

Tiga syubhat ini akan kami
di dalam sub-sub judul bahasan

JnwnsnN Trnnnonp SyusHnr PTRTRNR:

(Keumuman Ayat Hukum)

Pertama: Jika diambil keumuman ayat ini maka kon-
sekuensinya adalah mengkafirkan kaum muslimin
di dalam setiap kasus yang mereka tidak berbuat
adil di dalamnya, termasuk seorang bapak terhadap
anak-anaknya, bahkan seseorang terhadap dirinya
sendiri jika dia maksiat kepada Robbnya, karena
tatkala dia maksiat kepada Robbnya maka saat itu
dia tidak berhukum denga.r apa yang diturunkan
oleh Allohr, karena lafadz man adalah umum me-
liputi setiap yang berakal, lafad.z ma adalah umum
meliputi setiap yang tidak berakal. Orang yang ti-

dak berlaku adil terhadap dirinya sendiri dan anak-
anaknya masuk dalam keumuman man, dan setiap
kasus yang dia tidak berlaku adil masuk dalam keu-
mumanma.

Padahal banyak sekali dalil-dalil yang menun-
jukkan bahwa sekedar kemaksiatan tidaklah menia-
dikan pelakunya kafir seperti firman Alloh ffi :

olt *\*i'wfiJiu*;)6*

4;eri €r'-*s
- Syubhat Ketiga: Ibnu Taimiyyah menghikayatkan
-setelah istiqro' (menelaah din menceinatii nash- Hai orung-orang yang beriman, ianganlah ,ksmu me-

nash syar'i- bahwa kata kufur yang diungkapkan nga.mb.il_musuh-Kudanmusuhmumeninditeinan-teman

dengan isim ma'rifat tidaklah difahimi teJuatli tu- setia' (al-Mumtahanah [6o]: r)

:";;;;il;";;il;,";ffi;;;;;;;,:;ri7r.,,i**^raA'ohberrirman,,Baranssiapayangtidakberhukum
dengan apa yang diturunkan Allah,maka mereka itu adalah orang-oriig ynng kat'ir " , " Barang siapo yor! tidok ierhikum dengan apa
yang diturunkan Allah,maka mereka itu adalah orang-orang yang fasiq 

;', d.in;'Barong siapi yang iidai berhukum dengan aia yang
diturunkan Allah,maka mereka 

-itu 
adalah orang-orang yang dh;tim '; . Maka konsek"wensi bagl Mu'tazilah hendak|ya t""."f."u

menp;kafirkan setiap pelaku kemaksiatary kedhaliman, dan kefasikan, karena setiap peliku kemaksiatan tidakiah berhu-
kum dengan apa yang diturunkan Altoh ,,.

/ z'czo c .. /.

t W.# ItA'als
Dan kalau sdn dua golongan dari mereka yang beriman
itu berpernng hendnklah kamu damaikan nntars kedua-
nya! (QS. al-Hujurot: I+gl, S)

Lihatlah bagaimana Alloh menyebut mereka
beriman dalam keadaan rnereka melakukan ke-
maksiatan yaitu memerangi sesama muslim!

Dan firmanAlloh ffi:

Syaikh Muhammad Kholil Harras berkata:
jawab satu-persatu 'Alloh mernanggil mereka dengan sebutan keiman-
berikut: an dalam keadaan adanya kemiksiatary yaitu loyal-

itas terhadap orang-ora ng kahr." (Sy ar ah Aq i d ah W a-
sithiyyahhal.45-46)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: " Bersa-
maan dengan itu Ahli Sunnah wal Jama'ah tidaklah
mengkafirkan ahli kiblat dengan sekedar kemaksi-
atan dan dosa besar; sebagaimana dilakukan oleh
Khowarij, bahkan persaudaraan iman tetap ada
bersama dengan adanya kemaksiatan; sebagaimana
Alloh berfirman tentang ayat qishosh : " Maka barang-
siapa ynng mendapnt suatu pema'afan dari saudaranya,
hendaklah (yang mema'aftan) mengikuti dengan cara
yang baik." (terjemah QS. al-Baqoroh: t78)" (Aqidah
Wasithiyyah hlm.233)

Maka nash-nash yang menunjukkan tidak
kafirnya setiap pelaku kemaksiatan adalah yang
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memalingkan kufur akbar dalam ayat di atas kepa-
da kufur ashghor, karena itulah maka para ulama
sepakat tidak mengambil keumuman ayat ini, ber-
beda dengan orang-orang Khowarij yang memakai
keumuman ayat ini dalam mengkafirkan para
pelaku dosa dan kemaksiatan tanpa melihat kepada
dalil-dalil yang lain yang memalingkan ayat ini dari
keumumannya.

Al-Imam Ibnu Abdil Barr berkata: " Telah sesat

sekelompok ahli bida'dari Khowarij dan Mu'tazilah
dalam bab ini, mereka berargumen dengan ayat-
ayat di dalam Kitabulloh yang tidak atas dhohirnya
seperti firman Alloh iffi:

j:u;ufi,fi6ir^'#i;lV
4cttjKi

Dan barangsiapa yang tidakberhukum dengan apa yang

diturunkan AIIoh, maka mereka itu adalah ornng-orang

yangkaffu. (QS. al-Maidah [5]: 4$ @t-Tamhid ry16)

Beliau juga berkata: "Para ulama sepakat bahwa
kecurangan dalam menghukumi termasuk dosa-
dosa besar bagi seorang yang sengaja melakukan-
nya dalam keadaan mengetahui hukumnya..!' (at'
Tamhid SIZ+-Zs)

Syaikh Muhammad Rosyid Ridho berkata: " Ada-
pun dhohir ayat ini maka tidak ada seorangpun dari
para imam fiqih yang masyhur yang berpendapat
dengannya, bahkan tidak ada seorang pun yang
berpendapat denganny a." (Tafsir al-Manar 6 I +o6)

Al-Imam al-Aajurri berkata: "Di antara ayat-ayat
mutasyabihat yang diikuti oleh orang-orang Haru-
riyyah (Khowarij) adalah firman Alloh:

...Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan
(sesuatu) dengan Robb mereka. (QS. al-An'am [6]: r)

Jika mereka melihat seorang penguasa menghu-
kumi dengan tidak haq maka mereka berkata: "Dia
telah kafir, dan barangsiapa yang mempersekutu-
kan (sesuatu) dengan Robbnya maka sungguh telah
musyrik, para penguasa ini telah kafir," maka me-

reka memberontak dan melakukan hal yang engkau
lihat; karena- mereka menakwilkan ayat ini." (asy-

Syari'ah hlm.*27)

Al-Imam al-Jashshosh berkata: "Khowarij telah
mentakwil ayat ini atas pengkafiran siapa saja yang
meninggalkan berhukum dengan hukum Alloh
tanpa mengingkari wajibnya berhukum dengan hu-
kum Alloh." (Ahkamul Qur'an zlsl+)

Al-Imam Abu Hayyan berkata: "Orang-orang
Khowarij berargumen dengan ayat ini atas bahwa
setiap orang yang maksiat kepada Alloh maka dia
telah kafir dan mereka berkata: 'Dia adalah nash
pada setiap orang yang berhukum. dengan selain
yang diturunkan Alloh maka dia kahr."' (Bahrul

Muhith ll+gl)
Lihatlah wahai saudaraku yang dirohmati Alloh,

beruntunnya kalimat-kalimat para ulama tentang
celaan mengambil keumuman ayat ini, dan bah-
wasanya mengambil keumuman ayat ini adalah
madzhab Khowarij, hendaknya engkau waspada
darinya!!

Kedua: Telah datang riwayat yang shohiha dari Ibnu
Abbas tentang tafsir ayat hukum bahwa maksud
kufur di dalam ayat adalah kufur ashghor dan bu-
kan akbar:

'o'.;^':6- *!t {ur/ fr\@, ,t& i.t',Sti

a|e{U:ytf ffiiF;-;iili
t6 o"ti:s dt}gt &'*a\iiit't'571

qa;Erg t;i4-3iurb
4b'J6i

Dan barangsiapa yang tidak berhukutn denSnn 
!,p: !:.1:-8^ Ibnu Abbas berkata: "Dia bukanlah kekufuran yang kn-

l'#;"t:;:8ir'+w;#{T;,";ofo*':!.^r::{,:;{:1 
tj:;;$:#ni*-::1;,*l::yt;::wrx;::,

juga firman Alloh $s: ayat yang artinya:) Dan barangsiapa yang tidak berhu-

' ; -;', 1 ;,hs aif, l!"b ii:,1:il:r':,#; !::,:ri:f;#;:,U!';KH'^:{,:|( 3' * Wz'r-I- s'7' 
44)Iniadatahkufur dunakufrin(kufur ashghor)." (Diri-

; ' ;.;; ;;; :#;;;;;ffi:;'i;;;ffii*1"' u"."r*an lerhalae riwavat Ibnu Abbas ini maka terah

kami jawab dl dilim tulisan kami Tafsir Ayat Hukum dalamMajalah AL FIIRQ0N edisi 5 Tahun keenam (Rubrik Tafsir) danluql
diyawab oleh al-Ustadz Abu Ubaidah al-Atsari dalam bahasan Hukum lslam zts Hukum lahiliyyah dalam Majalah At FURQ0N

edisi rr tahun ketiga (Rubrik Hadits).

tt

e

5 Syaikh al-Albani berkata: "seakan-akan beliau mengisyaratkan kepada orang-orang Khowarij yang memberontak kepada

Kholifah Ali bin Abi Tholib." (Silsilah Shohihah 6114)
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wayatkan oleh al-Hakim dalam Mustadroknya zl34z
dan dia berkata: "Ini adalah hadits yang shohih sa-

nadnya, dan disetujui oleh Dzahabi dalam Talkhis

Mustadrok zl34z dan Syaikh al-Albani dalam Silsilah
Shohihah 6lrry)

Dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas berkata:

'J^4 U

vtiJ.G'16'&
Barangsiapa yang juhud (mengingkari) apa yang di-
turunkan oleh Alloh maka sungguh dia telah kafir, dan

barangsiapa yang ffiengakui apa yang diturunkan oleh
Atloh dan tidak berhukum dengannya maka dia dholim
lagi fasik. (Diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu jarir
dalam Tafsirnya6lz5T dengan sanad yang hasan)

Perkataan Ibnu Abbas ini juga diikuti oleh para
muridnya seperti Thowus bin Kaisan dan Atho'
bin Abi Robbah dengan sanad yang shohih dari ke-
duanya sebagaimana dalam Silsilah Shohihah 6lrt4.
Demikian juga para ulama Sunnah selalu berargu-
men dengan tafsir Ibnu Abbas di atas. (Lihat Majmu'
Fatauta 71254, Kitabul Iman oleh Abu Ubaid hlm. 45,
Fath:ul Bari il8, Tafsir lbnu larir 61257, Tamhid 41237,
dan al-lami' Liahkamil Qur'an 6lryo)

Dan merupakan perkara yang dimaklumi bahwa
Abdulloh bin Abbas yang dikenal dengan julukan
'Penerjemah al -Qur'an' dengan barokah doa Rosu-
lulloh ffi:

Ya Alloh, fahamkan dia dalam agama dan ajarilah dia
tafsir. (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalarn Mus-
nad il 328 dan dishohihkan sanadnya oleh Syaikh
Ahmad Syakir)

Ibnu Mas'ud berkata: "Sebaik-baik penerjemah
al-Qur'an adalah Ibnu Abbas." (Diriwayatkan oleh
Ibnu jarir dalam Muqoddimah Tafsirnya dengan
sanad shohih)

Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin ber-
kata: 'Adapun yang berhubungan dengan atsar
Ibnu Abbas di atas maka cukuplah bagi kita bahwa
para ulama yang mumpuni seperti Syaikhul Islam
Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qoyyim -dan selain ke-
duanya- telah menerimanya dengan baik, mereka
membawakannya dan menukilnya, maka atsar ini
adalah shohih." (Ta'liq terhadap risalah Syaikh al-
Albani at-Tahdzir min Fitnati Taklir}i.lm.69)

b. Jawaban Terhadap Syubhat Kedua:

Dikatakan bahwa Hukum asal dalam Lafadzku-
fur jika dimutlakkan dalam syari'at adalah dibawa
kepada hakikatnya yaitu akbar kecuali dengan
dalil yang memalingkannya kepada ashghor, dan
jawabannya bahwa telah kami sebutkan di atas dalil
yang memalingkannya kepada kufur ashghor yaitu
pemahaman sahabat dan nash-nash yang menun-
jukkan tidak kafirnya setiap pelaku kemaksiatan
serta ijma'uhma bahwa kecurangan dalam meng-
hukumi termasuk dosa-dosa besar dan bukan keku-
furan sebagaimana disebutkan oleh al-Imam Ibnu
Abdil Barr.

c. Jawaban Terhadap Syubhat Ketiga:

Pertama: lstiqro' Syaikhul Islam Ibnu Taimi-
yyah adalah atas lafadz ( .,t3Jt ) yaitu bentuk
mashdar, sedangkan lafadz yang di dalam ayat ini
( irj?<Jr ) adalah isim fa'il, dan keduanya berbeda
karena mashdar menunjukkan atas. perbuatan saja,
sedangkan isim fa'il menunjukkan atas perbuatan
dan fa'il (pelaku)nya 6.

Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin ber-
kata: "Perbedaan antara yang disifati f il (perbua-
tan) dan yang disifati fa'il (pelaku)." (Fatawa al-Aim-
mah fi Nawazil Madalhamahhlrn. zz7)

Di antara hal yang menunjukkan bahwa istiqro'
beliau kembali kepada mashdar dan bukan kepada
isim fa'il bahwasanya beliau sendiri menjadikan
makna kufur dalam ayat hukum ini adalah krifur
ashghor, beliau berkata: "Ketika datang dari per-
kataan salaf bahwasanya di dalam diri seseorang
ada keimanan dan kenifakan, maka demikian per-
kataan mereka bahwasanya di dalam diri seseorang
ada keimanan dan kekufuran; kekufuran ini bukan-
lah kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari
agama, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas

dan para sahabatnya tentang tafsir firman Alloh:

tt yr";i Vt'is 'ut fu sli v

,h2br,ilb r il,ery'"&'

,t

e ry;"xitJti q^3i usy
KbrlKi

Dan barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang
diturunkan Alloh, maka mereka itu adalah ornng-orang
yang kafir," mereka berkata: "Dia adalah kekufuran
yang tidak mengeluarkan dari Islam." Perkataan ini
diikuti oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari
para imam sunnah." (Majmu' F atataa / fur.z)

o a o a a a a a a o a o a a a o a o a a a a a a t a a a l a a a a a t a 
" 

a a 4 & 4 + 1j:..

6 Syaikh Sholih al-Fauzan berkata: "Lri adalah perkataan ahli ushul." (Ta'liq atas Tabdid Kataasyifhlm.6z)
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ATSAR DARI IBNU MAS'UD

Syubhat lain yang dilontarkan oleh para pe-
ngusung pemikiran takfir adalah sebuah atsar yang
tsabit dari Alqomah dan Masruq bahwasanya ke-
duanya bertanya kepada Abdulloh bin Mas'ud ten-
tang risywah (uang suap) maka Ibnu Mas'ud men-
j awab : "Termasuk s uht (har am). " Keduanya berkata :

"Dalam hukum?" Ibnu Mas'ud berkata: "Itu adalah
kufur." Kemudian dia membaca ayat ini:

Alloh dalam keadaan tidak menganggap bahwa itu
adalah hukum Alloh maka dia tidak melakukan tab-
dil.

Al-Imam Ibnul Arobi berkata:

:ti i, t,
Jde i ;fi db ii:e 6{ & ot:i-A;;.i-\il)

": 

'.:..
s-* q 6; of 2 ,'rt37t i-.'iei;*rf i,, n,'

' ' 
t 

" 
o t '. z

f\ ,F"*6+r\ 6)fi Ui ,il a&'r
,*:il.9'#' ef''

Dan ini berbeda: Jika dia berhukum dengan hukum dnri
dirinya sendiri dengan anggapan bahuta di adalah dari
Alloh maks itu adnlah tabdil (mengganti) yang meTua-

jibknn kekufurnn baginya, dan jika dinberhukum dengan

hukum dari dirinya sendiri karena hawa nafsu dan mnk-

siat maka dis qdrilah dosa yang masih bisa dinmpuni
sesuai dengan pokok ahli sunnah tentang ampunan bagi

or an g- or an g y an g b er d o s a. (Ahkamul Qur' an z I 6 z 4)

Al-Imam Qurthubi juga mengucapkan perkata-
an yang sama dengan perkataan al-Imam Ibnul
Arobi di atas dalam Tafsirnya 6119r, dan ini juga
diisyaratkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah
dengan mengatakan : "Lafadz asy - Sy ar' u dikatakan
di dalam 'urf rnanusia memiliki tiga niakna: asy-
syalul munazzal yaitu yang dibawa oleh Rosu-
lullolu ini wajib diikuti dan barangsiapa yang me-
nyelisihi maka wajib diberi hukuman. Yang kedua:
asy-syalul muawwal yaitu pendapat-pendapat
para ulama mujtahidin padanya seperti madzhab
Malik dan yang semacamnya, maka ini boleh dii-
kuti tidak diwajibkan dan tidak diharamkan, tidak
boleh seorang pun memaksakannya kepada umum-
nya manusia, dan tidak boleh melarang umumnya
manusia darinya. Yang ketiga: asy-syalul mubad-
dal dia adalah kedustaan atas Alloh dan Rosul-Nya
atau atas manusia dengan persaksian-persaksian
palsu dan yang semacamnya dan kedholiman yang
jelas, barangsiapa yang mengatakan sesungguhnya
ini adalah termasuk syari'at Alloh maka dia telah
kafir dengan tanpa diperselisihkan. Seperti orang
yang mengatakan: {'Sesungguhnya darah dan bang-
kai adalah halal -walaupun dia mengatakan ini
adalah madzhabku- dan yang semacamnya." (Maj-
mu' Fatawa 31268)

Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam
Shohihnya 3lt3z6 tentang sebab nuzul ayat ini dari
hadits Baro'bin 'Azib adalah masalah tabdil riirnana
orang-orang Yahudi menganggap bahwa mereka
mendapati had (hukuman) zina di dalam kitab-kitab
mereka adalah tahmim (melumuri pelakunya de-

,t

f^ $'rl"rf ;;ia,-kTi,nb
{ ir}Ki

Dan barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa ytng
diturunkan Alloh, makn mereka itu qdalnh ornng-orang
yang kafir. (Diriwayatkan oleh Ibnu |arir dalam
Tafsirnya 61257 dengan sanad yang hasan)

Mereka berkata: 'Atsar ini menunjukkan peng-
kafiran dengan sekedar berhukum dengan selain
yang diturunkan Alloh." Lihat Burhan Munir hlm
2a)
Jawaban:

Pertama: Mengambil dhohir ayat ini konsekuen-
sinya adalah mengkafirkan kufur akbar bagi setiap
orang mengambil risywah walaupun hanya sekali,
dan ini jelas bukanlah maksud ayat sebagaimana
ijma'yang dinukil oleh Ibnu Abdil Barr dan yang
lainnya bahwa mengambil dhohir ayat ini adalah
pendapat Khowarij.

Kedua: Ibnu Mas'ud tidak menjelaskan kufur
manakah yang dia maksud, akbar atau ashghor.
Sedangkan atsar Ibnu Abbas adalah shorih (1eIas)

bahwa maksudnya adalah ashghor, dan tidak boleh
menjadikan khilaf di antara sahabat dengan sang-
kaan belaka, karena yang asal bahwa mereka tidak
berselisih dengan sebabnya sedikitnya ikhtilaf di
antara mereka.

MASATAH TABDIT

Tabdil ( i.r; ) adalah mengganti hukum Alloh
dengan hukuln yang lainnya, dan ini adalah kufur
akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam.
Sebagian orang kurang memahami masalah ini se-

hingga menyangka bahwa kalimat tabdil mencakup
setiap orang yang berhukum dengan selain hukum
Allotu yang benar bahwa makna kalimat tabdil di
dalam perkataan para ulama adalah.seorang yang
membuat hukum selain hukum Alloh dalam ke-
adaan menganggap bahwa itu adalah hukum Allotu

pun orang yang membuat hukum selain hukum
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ngan hukum Alloh adalah suatu
kewajiban yang diperintahkan
oleh Alloh dan Rosul-Nya, juga
merupakan konsekuensi periba-
datan kepadaAlloh dan persaksi-
an risalah Nabi-Nya Muhammad
ffi, berpaling dari hukum Alloh
akan menyebabkan turunnya
adzab Alloh, maka berhukum
dengan hukum Alloh adalah
wajib atas para penguasa, rak-
yat, dan seluruh kaum muslim-
in di setiap zaman dan tempat.
(Lihat tulisan kami Berhukum de-

ngan Hukum Alloh dalarn Majalah
At FURQ0N Edisi 8 Tahun 4 Rubrik
Manhaj)

Semoga Alloh selalu menun-
jukkan kita ke jalan yang lurus
dan menjadikan kita termasuk
orang-orang yane mendengar-
kan nasehat dan mengikutinya.
Amin.

ngan arang) mereka mengklaim
bahwa tahmim adalah hukum
yang diturunkan Alloh. Maka
yang dimaksud kufur dalam ayat
hukum di atas adalah kufur ash-
ghor sebagaimana telah terda-
hulu atau kufur akbar terhadap
seorang yang melakukan tabdil,
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah
berkata: "Seorang manusia ka-
pan dia menghalalkan hal yang
disepakati atas keharamannya
atau mengharamkan hal yang
disepakati atas kehalalannya
maka dia kafir murtad dengan
kesepakatan para ahli fiqitr, dan
di dalam hal seperti ini turunlah
ayat ini berdasarkan salah satu
dari dua pendapat tentang sebab
nuzul firman Alloh. "Danbarang-
siapa yang tidak berhukum dengan

apa yfing diturunkqn Alloh, maka

merekn itu adqlah orang-orang yang

kafir," yaitu bagi yang mengha-
lalkan berhukum dengan selain
yang diturunkan oleh Alloh."
(Majmu' Fatawa llz671

PENUTUP
Inilah jawaban-jawaban ten-

tang sebagian syubhat-syubhat
yang berhubungan dengan aygt
hukum dan insy n' Alloh akan kami
bahas syubhat-syubhat yang lain
yang berhubungan dengan ma-
salah takfir dalam bahasan yang
akan datang.

Sebagai catatan penting bahwa
maksud kami membahas syub-
hat-syubhat ini bukanlah dalam
rangka meremehkan masalah
berhukum dengan hukum Alloh
bahkan kami selalu menyeru
dan mengajak kaum muslimin
kepadanya karena berhukum de-

aaaaaaaaaaaaaaoaoaaoaaoaaooaoaaoattaaataaaaaaaat9a3ata4*484*9q444e 9 4 71::
aaoaoaoaoaooaoaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat*a6aeaa3*&@&&64&&&44qq..til:

: : $amlungan runfifi [aili&$*Aw.&Wz

Demikian juga termasuk tanggung jawab orang
tuayang tidak kalah pentingnya adalah memilihkan
teman pendamping hidup yang sholih untuk putra-
putrinya apabila mereka telah menginjak masa per-
nikahan. Pilihkan untuk mereka orang yang baik
agama dan akhlaknya, janganlah kita teperdaya de-
ngan harta, jabatan dan keelokan semata, karena hal
itu akan berakibat jelek pada kehidupan mereka.
Perhatikanlah sabda Nabi:

u)8 :ait9,

o a a a a a a o t a o a a a a a a a a a a a a a a t t I 1 * + & a 4 & & @ e 4 q 4 q & Ni.t i. ;.

32 Syarh Mumll Ibnu Utsaimin gl3r-32
33 Ghodha'ul Albab as-Saffarini r/85
3a Al-KalimuThoyyibhal. V, al-Wabil Shoyyib Ibnu Qoyyim hal. 235
35 LihatZadulMa'adIbnuQoyyim5l44-t46,RoudhohNadiyahShiddiqHasanKhonzlr8
36 Hasyiyah Ibni Abdidin zl3zz

.tl
:@*"i/d-t"4*a-. .--,

Apabila datang melnmar putrimu kepadnmu seorang
ynng kalian ridhoi agama dan akhlaknya, mfika nikahkan-
lah. lika tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan
yang besar. Dalam suatu riwayat: Nabi mengulanginya
tiga kali.33

Seorang berkata kepada Hasan al-Bashri: "Saya
memiliki seorang putri yang telah menginjak usia
nikalu sudah banyak orang yang melamarnya, ke-
pada siapakah saya harus menikahkannya?! Hasan
menjawab: "Nikahkanlah dia dengan seorang yang
takut kepada Alloh t$3 dan bertaqwa kepada-Nya,
sebab kalau diamencintainya maka dia akan memu-
liakannya (istri) dan apabila dia membencinya maka
dia tidak akan mendholiminya." 3e

Demikianlah pembahasan kali ini. Semoga ber-
manfaat bagi kita semua. Amin

to i r.i t'-!t . t-"
,6"f jp'aAt j li; O"ea';;; 

"*Jt 
LL; rit
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fasiq yang boleh dibunuh di tanah haram (Makkah dan
sekitarnya -pent) yaitu: tikus, kalajengking, burung hu-
daya 1 

, burung gagak dan anjing gilai' (H R. Bu khori I I r +,

Muslim rr98)

Di antara binatang yang diperintahkan untuk
membunuhnya adalah ular, sebagaimana hadits dari
Abdulloh bin Mas'ud berkata: "Kami pernah bersama

Rosululloh di sebuah goa, dan saat itu turunlah surat

al-Mursalat. Tiba-tiba keluarlah seekor ulat maka Rosu-

lulloh bersabda:'Bunuhlah diai Maka kami bersegera
untuk membunuhnya, namun ular itu telah pergil'(HR.

Bukhori t83o,zz34)
Lalu, kalau ada seseorang yang memelihara seekor

ular, atau burung gagak atau lainnya, dan ada orang
lain yang membunuh ular peliharaan ter'sebut, maka

apakah wajib bagiyang membunuh untuk mengganti
rugi? Jawabnya: Tidak, karena Rosululloh telah mem-

bolehkan bahkan memerintahkan untuk membunuh
binatang tersebut, sampai pun tatkala berada di tanah

haram, maka sesuatu yang telah diperbolehkan secara

syar'i, tidak ada kewajiban untuk menggantinya.

:: Kedua

Musik adalah sesuatu yang haram, sebagaimana
sabda Rosululloh:

Sesuatu yang diperbolehkan oleh syar'i,

meniadakan kewajiban mengganti
Oleh : Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf

Makna kaedah

( i;"J' ')(d) adalah sesuatu yang diperbolehkan
oleh Alloh dan Rosul-Nya untuk dikerjakan.

(icil') adalah kewajiban mengganti bagi orang
yang merusakkan barang milik orang lain.

Dengan demikian maka makna kaedah ini adalah:
Apabila seseorang melakukan sesuatu yang diizinkan
oleh syariat lslam, lalu dengan perbuatannya itu me-
nyebabkan adanya sesuatu milik orang lain yang rusak

atau hilang, maka tidak ada kewajiban atasnya untuk
mengganti sesuatu yang rusak tersebut. Karena apa

yang telah diizinkan oleh Alloh dan Rosul-Nya berarti
memang boleh untuk dikerjakan, dan sesuatu yang bo-
leh untuk dikerjakan maka dia tidak menanggung be-
ban kalau ada kerugian di pihak lain.

Penerapan Kaedah

:: Pertama

Ada beberapa binatang yang diperintahkan oleh
Rosululloh untuk membunuhnya. Sebagaimana dalam
hadits:

q,j':rb'J'6 M ItV,A!r*t,a *
q(Ats 6:;i,it: e'*t,|,:triir 7Vr e',,W,,o

)*t,ij!3r,
Dori Aisyah dari Rosululloh bersabda:'Ada lima binatang

jttiM
Fbr/,t

' Sejenis burung gagak.
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Dari Abu Malik al-Asy'ari berkata: "Rosululloh beisabda:

'syngguh akan ada dari kalangan umatku yang meng-

anggap halal perzinaan, kain sutra, minuman keras dan

alat musik;" (HR. Bukhori)

Maka barangsiapa yang merusak gitar, atau gen-

dang milik orang lain, tidak ada kewajiban baginya un-

tuk mengganti rugi.

Dan hukum ini berlaku pada semua yang diharam-
kan oleh Alloh dan Rosululloh dan tidak bisa diman-
faatkan secara halal, maka kalau ada yang merusaknya,

maka tidak ada kewajiban menggantinya. Misalnya

membunuh babi peliharaan, membuang khomer milik
orang lain dan lainnya.

:: Ketiga

Kalau ada seseorang yang membuat sumur di ta-
nah miliknya di sebuah tempat yang sewajarnya serta

tempat tersebut bukan jalanan umum untuk manusia

maupun binatang, lalu kalau ada seseorang atau bina-

tang milik orang lain yang melewati tempat tersebut
lalu terjatuh dan mati, maka tidak ada kewajiban bagi
yang menggali sumur untuk membayar diyat maupun
bayar ganti rugi atas binatang tersebutl Hal ini disebab-
kan karena orang itu telah melakukan sesuatu yang di-
izinkan oleh syar'i, maka kalau dari perbuatannya ada

yang mendapatkan kerugian, maka itu bukan tang-
gung jawabnya.

Hal ini berbeda dengan seseorang yang menggali
lubang di jalan, lalu ada yang terperosok ke dalamnya
dan mati, maka wajib baginya untuk membayar diyat
atau kalau ada binatang yang masuk lalu mati wajib
baginya untuk membayar ganti rugi.

::Keempat

Barangsiapa yang menyewa mobil, sepeda motor
atau kendaraan lainnya lalu menggunakan sewajar-
nya atau untuk mengangkut barang sewajarnya, lalu

ternyata rusak, maka dia tidak wajib mengganti. Hal

ini karena sewa-menyewa adalah sesuatu yang dipqr-
bolehkan oleh Alloh dan Rosul-Nya, yang mana konse-
kwensi dari bolehnya sewa-menyewa adalah bolehnya
menggunakan barang yang disewa tersebut sewajar-
nya, lalu kalau dengan itu timbul kerusakan maka tidak
ada kewajiban mengganti.

Adapun kalau memakainya secara tidak wajar lalu
rusak, maka wajib baginya untuk membayar ganti rugi.

:: Kelima

Kalau ada seorang hakim yang memotong tangan
pencuri, atau mencambuk pezina, lalu dia mati disebab-
kan oleh potongan tangan atau cambukan tersebut,
maka hakim tadi tidak wajib membayar diyat, karena

uuJt a;Jl t :-i-Jl

fuffiwlisMKAIDAH FIaIIH tr

dia melakukan sesuatu yang diperbolehkan oleh Alloh

dalam firman-Nya:

v G t:#" if 1-;r$ at1li, 3,,t:tiS b
t67 /t4
drli 4t)l G3"Ksr1

{@

e, /..'9 .
A.slf

Laki-laki yanfmencuri dan perempuon yang mencuri,
potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi
apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Alloh.

Dan' Alloh Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. al-

Maidah [s]: t8)

Juga firman-Nya:

Perempuan yang berzina dan laki-taii yang berzina,

Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus

kali dera... (QS. an-Nur lzql: z)'

:: Keenam

Seorang dokter yang menguasai ilmu liedokteran,
lalu mengobati pasien dengan cara yang benar dan
sesuai dengan kaedah ilmu kedokteran, ternyata pasien

itu mati disebabkan obat itu, maka tidak ada kewajihap
untuk membayar diyat menurut madzhab yang rojih.
Adapun kalau dia itu dokter Jadi-jadiani lalu ada pasi-

ennya yang mati disebabkan perbuatan dia, maka wa-
jib baginya untuk membayar diyat.

Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadits:

*r g'r ,F \t#6 Jgi'r 4,0iY

'JAL| o:+ * yri ,f 7-* I )f C
U,b'#t--r ll +" r, ;#A'JG M

b

* A ... 6d-- ait-

DariAmr bin Syu'aib dari bapakdarikakeknyo bahwasan'
nya Rosululloh bersabda: "Barangsiapa yong praktek dok-
ter padohal dia tidak mengetahui ilmu.kedokteran, maka
dia menanggung kerugian " (HR. Abu Dawud, lbnu Ma-
jah dengan sanad hasan)

(Lihat al-Wajiz fi Qowa'id Fiqh al-Kulliyah DR. Muham-
mad Shidqial-Burnu hlm.362, ZadulMa'ad lmam lbnul
Qoyyim 4/t3s-t42, Fiqhus Sunnah Sayyid Sabiq E/s+-
tl

_____q.yg7-
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Bersomo

RosulullohM,
(Bagian pertama)

oleh: Abu tbrohivn Muhatwuad A{i AM.

.HUKUM BERQIRBAN
. Para ulama bersepakat bahwa berqurban
disyarihtkan bagi orang yang mampu atau memiliki
binatang qurban, selanjutnya mereka berbeda pendapat

antara yang mengatakan wajib dan yang mengatakan
sunnaha, dengan perincian sebagai berikut;

Pendapat pertama: Mayoritas/jumhur ulama di anta-

ranya madzhab Syaf i, madzhab Maliki, dan pendapat

yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad bin Ham-
bal mengatakan qurban tidak wajib tetap\ sunnah
muhkkadah.

Dalil yang paling kuat yang dijadikan sandaran

adalah hadits:

Drrrsrsr {-}tri (vDHrYAH) ATAU
qURBAN

+;li udhiyahatau dalam bahasa kita disebut qur-
ban dalam istllahfuqoha (paraahli fiqih) adalah:

o 6, ' t/ .o/-.
.t*e ..3f ,.zuJl pl.rl plri)

\ . t t. ^ a 6

1' Jl \'g 
"7,^a'lr

Binatang piaraan yang disembelih pada hari-hari
p e ny emb elih an di s eb ab kan dat angny a h ar i r ay a I d ul Adh -

ha, untuk mendekatkan diri kepada Alloh.

Sedangkan t utu i;'+ii (udhiyah) itu sendiri diam-

bil dari kata .riJalr (dhuha) yang artinya adelah waktu
dhuha, dikatakan demikian lantaran waktu sholat Idul
Adhha dan menyembelihnya Rosululloh adalah pada

waktu dhuha2, demikian juga dinamai hari iiu adalah
Idul Adhha, karena hari itu disyari'atkan menyembelih
binatang qurban (u dhiy ah)

Kemudian udhiyah dipakai dalam bahasa kita de-

ngan istilah qurban, diambil dari kata ulJ,, atau v;."i Dari- Ummu Salamah, bahwasanya Nabi bersabda:

ying artinya mendekatkan diri (kepada ettrr)'. 'J 
f;';,':#:::lrY:hi::;trfl::r:"f,";:;,'rffi

a a a O a O l a a a a a a a a a a a a a a a a a a a t C € * C C O ec 44 4 * + n L

1. Pembahasan ini kami sarikan dari kitab Talkhish Ahkam al-Udhiyah wa adz-Dzakah oleh Ibnu Utsaimin, dan kami tambahkan dari

referensi penting lainnya

2. Demikianlah Rosululloh menyembelih binatang qurbannya pada waktu dhuha setelah sholat Idul Adhha, dan ini bukan berarti selain

waktu dhuha dilarang menyembelih, bahkan seandainya menyembelih qurban dilakukan pada sore atau malam hari selama dalam waktu

yang dibolehkan maka penyembelinlan itu tetap sah karena waktu dhuha itu adalah waktu yang disunnahkan. ( Faedah ini dikatakan oleh

Dr. Abdurrohman ad-Dahsy ketika mensyarah krtab tlmdatul Ahkam dalam muqoddimah bab al-Adhohi)

. Definisi ini kami ringkas dari Tatkhish Ahkam al-Udhiyah wa adz-Dzakahh\m.7, Subulus Salam al-Mushilah ila Bulughil Marom 71395'

dan'liLkirul Allam Syarh Umdatul Ahkam al-Bassam 6/995.

4. Taisirul Allam Syarh Umdatul Ahkam 6lggS.
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mengambil/ m em ot ong rambut, dan kukuny a s edikitpun
sampai benar-benar dia menyembelih (qurbannya) (HR.

Muslim rs66)

Hadits di atas menerangkan bahwa siapa yang hen-
dakberqurban, maka janganlah demikian dan demikian.
Dalam hadits itu tidak ada keharusan kecuali apabila ada

kehendak untuk berqurban, sehingga dipahami bahwa
boleh-boleh saja seseorang tidak berqurban apabila ti-
dak berkehendaks.

Pendapat ke dua: Madzhab Hanafi dan salah satu ri-
wayat dari Imam Ahmad6 mengatakan hukumnya wa-
jib'.

Di antara dalil yang mereka jadikan sandaran adalah
hadits:

Dari Abu Huroiroh beliau berkata, Rosululloh bersab-

da: "Barangsiapa yang mempunyai keluasan rezeki, Ialu
tidak berqurban, maka janganlah mendekati tempat sho-

lat kaonil' (HR. Ibnu Majah zrz3, dishohihkan al-Albani
dalam Shohih wa Dho'if al-lami' 6+go)

Hadits di atas menerangkan bahwa siapa yang mam-
pu berqurban tetapi tidak melakukannya, maka hukum-
annya adalah tidak diperkenankan menghadiri sholat
hari raya Idul Adhha. Hal ini menunjukkan bahwa dia
telah meninggalkan suatu kewajiban, sehingga seolah-
olah sholat hari raya tidak berfaedah bagi orang yang
tidak berqurban padahal mampu, oleh karena itu dia
dilarang mengikuti sholat hari raya8.

Pendapat yang kuat

Adapun pendapat yang kuat Wallohu a'lam, adalah
pendapat yang ke dua yaitu berqurban hukumnya wajib
bagi yang mampu saja,karena dalil pendapat ini lebih
kuat dibandingkan dengan pendapat pertama, ditambah
lagi beberapa hal yang menguatkan pendapatmereka, di
antaranya:

:: Sebuah hadits dari jalan Mikhnaf bin Sulaim, beliau
mengatakan bahwa dirinya pernah mendengar Nabi ffi
bersabda:

"k k t,6t vfiuaJ \J .J l"

Att i os U M" 4t'Jts |Jtti;:* eri *
cr,6U:A\3',*i,

Wahai manusia (ketahuilah) bahwa wajib atas setiap

keluarga berqurban setiap tahunnya. HP..Ibnu Majah
z l zoo, Tirmidzi t 5 5 5, Abu Dawud zT T t, Nasd i 7 1 :67.
Dishohihkan al-Albani dalam Sunan Ibnu Majah zy3)

l

:: Perintah Nabi ffi kepada orang yang menyembelih
qurban sebelum sholat Idul Adhha untuk mengulangi,
menunjukkanbahwa hal itu wajib, seandainya hal itu
tidak wajib, maka tidak harus sesuatu itu diulang lagi,
sebagaimana dalam sabdanya;

'k\i',p'{t ot?",i ffi a' J"y': Ju
)- 6 ",'.,1:",'.,"1",. ,,'t,' ,o) o o'
o]'t o-r{ btr$ g1d 

"J Z4 qgi c'}i Ur)i
nosututtott bersabda: "Barangsiapa menyembelih qur-
bannya sebelum sholat Idul Adhha, maka hendaklah dia
mengulang lagi sebagai gantinya, dan barangsiapa yang
belum menyembelih, maka hendaklah C"a menyembelih
dengan menyebut bismillah. (HR. Bukhori 5562, dan
Muslim 1976)

:: Alloh Ta'ala mengiringkan perintah sholat dengan
perintah menyembelih, dan asal hukum perintah adalah
wajib selama tidak ada dalil lain yang mepalingkan
hukum wajib kepada hukum lain, dan kita tidak men-
jumpai dalil lain yang memalingkan asal hukum ini, se-

perti dalam firman-Nya:

4@fiscx;)',PV
Maka sholat dan berqurbanlah hanya kepada Robbmu!
(QS. al-Kautsar Iroz]: z)

:: Rosululloh tinggal di Madinah selama sepuluh tahun
tidak pernah meninggalkan syari'at qurbane, ini isyarat
bahwa qurban adalah wajib, seandainya qurban tidak
wajib, maka pasti Rosululloh akan meninggalkannya
sesekali (seperti yang ia lakukan dalam sholat Tarawih)
supaya manusia tidak menganggap wajib atau Rosu-
lulloh menerangkan kepada manusia bahwa qurban ti-
dakwajib, tetapi semua itu tidak dilakukan Nabi ffi.

a a a a a a a a a a a a a a a o @ e 6 * & & @ & /n/ 4,s'.? .

5. Ibnu Hazm berkata: "Tidak ada keterangan yang sah dari seorangpun dari kalangan sahabat Nabi bahwa qurban hukumnya wajib, ber-
beda dengan Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa qurban wajib atas orang yang mampu sajai' (Fiqh as-Sunnah oleh as-Salyid Sabiq
zl ss)

6. Demikian pula yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah (lihat Ahkam al-rJdhiyah wa adz-Dzakahhlm. S)

'7. Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Utsaimin dalam as-Sya1,h al-Mumthi'7lz7r, dan al-Albani condong kepada pendapat ini (lihat af-
Ta'liqot ar-Rodhiyah ala ar-Roudhoh an-Nadiyah 3l tz6-tzZ)

8. Al-Wajizf Fiqh as-sunnah wa al-Kitab al-Azizhlm. 4o5-4o6.
9. Dr. Abdurrohman ad-Dahsy dalam Syarah kitab Umdatul Ahkambab al-Adhohi.
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:: Adapun hadits yang menerangkan bahwa Nabi ffi di-
perintahkan menyembelih qurban tetapi tidak diwajib-
kan atas kaum mrislimin, maka hadits ini d.ho'if/ Iemah,

hadits itu adalah:

Aku diperintahkan untuk berqurban tetapi tidak diwa-
jibkan atas kalian, (HR. Abu Dawud z/62, Nasa'i 7lztz,
dari jalan Abdulloh bin Amr. Didhoifkan al-Albani
dalam Shohih wa Dho'if al-lami tz6l)

Kelemahan hadits ini disebabkan adanya seorang

perowi yang tertuduh berdusta, bahkan ada perowi
yang lain yang sangat lemah, sehingga hadits ini tidak
bisa dijadikan dalil ro.

WAKTU BERqURBAN

a. waktu mulai berqurban

Waktu mulai dibolehkan berqurban adalah jika se-

seorang telah selesai melaksanakan sholat Idul Adhha,

hal ini berdasarkan sebuah hadits:

Rosululloh bersqbda: " Barangsiapa menyembelih qur-

bannya sebelum sholat IduI Adhha, maka hendaklah dia

mengulang lagi sebagai gantinya, dan barangsiapa yang
belum menyembelih, mqka hendaklah dia menyembelih

dengan menyebut bismillah" (HR. Bukhori 5562, dan

Muslim rgz6)

Dalam sebuah hadits yang muttafaq'alaih, tatkala
Abu Burdah menyembelih kambingnya sebelum sholat

Idul Adhha, maka Rosululloh ffi mengatakan;

Kambingmu (yang engkau sembelih) adalah dagingbiasa
(bukan daging qurban). (HR. Bukhori 5 5 57, dan Muslim
r96r)

b. Akhir waktu berqurban

Sedangkan akhir waktu berqurban, maka menurut

pendapat yang terkuatll adalah sampai akhir hari tasyriq
yaitu akhir tanggal 13 Dzul Hijjah, hal ini dikuatkan
oleh beberapa perkara, di antaranya:

- Rosululloh pernah bersabda:

d*r"tuJl

Semua hari Tasyrik itu (waktu) menyembelih (qurban).

(HR. Ahmad 418z,Ibnu Hibban roo8, Baihaqi glzgS,

dan dishohihkan al-Albani dalarn Shohih wa Dho'if al-

Iami'+SZZ)

- Rosululloh juga pernah bersabda:

Hari-hari Tasyriq adalqh hari makan-makan dan minum'
minum dan dzikir kepada Alloh. (HR. Muslim rr4r)

H I KJVIA H D I SYARI,AT KAN NYA
B E RQU RBAN

Banyak hikmah/ibroh yang dapat kita petik dari
disyari'atkannya ibadah qurban, di antara hikmah yang

telah disebutkan oleh para ulama adalah:

r. Untuk mendekatkan diri hanya kepada Alloh, dan

inilah hikmah qurban yang paling utaina, sebagai-

mana firman-Nya;

Jt;Lluv
{ 1?jst;i +t

Katakanlah, sesungguhnya sholatku, penyembe-

lihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Alloh
semata Robbul'alamin tiada sekutu bagi-Nya. (QS.

al-An'am 16l:162)

z. Menghidupkan kembali sunnah Nabi ibrohim.vdiLr
yang telah diperbaharui kembali oleh Nabi kita Mu-
hammad ffi.

3. Memberi kelonggaran dalam perkara mubah unt'ak

anggota keluarga dan menebarkan rohmat Alloh di
muka bumi ini, karena hari- hari ini adalah hari-

hari bahagia, menikmati berbagai makanan dan

minuman dengan tetap ingat kepada Alloh.

"€"*L.i( &&\Lu7f
.d t
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10. Lihat perkataan ini oleh Siddiq Hasan Khon dalam ar-Roudhoh an-Nadiyah kitab al-Udhiyah- bab Hukmul Udhiyah bagian akhir.

11. Ada perbedaan pendapat dalam hal ini, paling tidak terdapat empat pendapat yang masyhur, pendapat pertama adalah pendapat di

atas, pendapat kedua mengatakan akhir waktu berqurban sampai dua hari setelah hari raya Idul Adhha, pendapat ke tiga mengatakan

akhiiwaktu berqurban sairpai akhir bulan Dzul ltrllan, aan pendapat terakhir sampai akhir waktu hari raya Idul Adhha yaitu tanggal

ro Dzul Hijjah sala. eku.r t.lupi semua pendapat ini jauh dari dalil, berbeda dengan pendapat yang kami paparkan di atas (lihat as-Syarh

al-Mumthi zlzqs-zge)
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4. Sebagai ungkapan rasa syukur seorang hamba yang

telah diberi kuasa memiliki dan mengalahkan bina-
tang-binatang yang ada, sebagaimana firman-Nya:

buot kamu (binatang-

kamu mau bersyukur.

lat
"'ed"'r)',t*': e ,s dt ;s( lirrl .lr ,*1

. -"! ".y'I t"o

(6iri-7{trew-;u;K .h

Demikianlah kami jadikan
binatang itu) tunduk supaya
(QS. al-Haj lTrl 36)

BERQIRBAN ADALAH SYARI,AT
BAGI ORANG YANG HIDUP

Berqurban adalah kewajiban orang yang masih

hidup dan mampu membeli atau memiliki binatang
qurban, tidak disyari'atkan berqurban bagi orang yang

sudah mati. Oleh karena itu tidak pernah Rosululloh
berqurban dan diniatkan bagi orang yang telah mati se-

cara tersendiri seperti istri-istrinya, anak-anaknya, pa-

man-pamannya, dan para kerabatnya, hanya saja ketika
berqurban, Rosululloh menyertakan keluarganya dalam
niat qurbannya, dan bukan diniatkan untuk orang yang

telah mati secara tersendiri.

Sebagaimana beliau pernah menyembelih binatang
qurbannya dan mengucapkan;

Dengan menyebut nama AIIoh, dan Alloh maha Agung,

ya AIIoh (qurban) ini dariku dan orang- orang yang ti-
dakberqurban dari umatkrz" (HR. Ahmad, Abu Dawud,
Tirmidzlt2, dan al-Albani mengatakan dalam Takhrij
at-Thohawiyah: "Hadits ini shohih karena ada beberapa

penguatnya.")

SYARAT BINATANG QIRBAN
Ada beberapa perkara yang menjadi syarat sahnya

binatang yang akan dijadikan binatang qurban, di an-

taranya;

r. Hendaknya binatang yang diqurbankan adalah onta,
sapi atau kambing, sebagaimana yang kami jelaskan

1 2. Dinukil dari Minhajul Muslim hlm. 3 42.

13. Berkata al-Azhari dan Ibnul Arobi: "al-Anam adalah onta, sapi, dan kambingi'lalu mereka menyebutkan ayat-ayat yang terdapat kalimat
yang bermakna binatang piaraan tersebut. (lihat Lisanul Arab r4lzrz-zr3), demikian pula yang dikatakan Syaikh Ibnu Utsaimin dalam
as- Syarh al-Mumthi' 7 I z7 3.

14. Dalam istilah |awa biasa disebut poel ltanggal giginya.

15. Talkhish Kitab Ahkam al-IJdhiyah wadh-Dhakah oleh Syaikh Ibnu Utsaimin hlm. rz-13, Fiqh as-Swnahzl34,danal-Mu'jam al-Washith
hlm. ror-roz.

di atas, hal ini didasari oleh firman Alloh:

"t' . ./ ' .l ' tyr;t\rf 4.K; t:)+yr 
=t-+SJ
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Dan tiap- tiap umat kami syarihtkan penyembelihan
(qurban) supaya mereka mengingat nama Alloh ter-

hadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada

mereka. (QS al-Haj lzzl: 3l
Adapun selain onta, sapi dan kambing (seperti kuda,
kijang dan lainnya) maka tidak termasuk binatang
piaraan dalam istilah bahasa Arab, oleh karena itu
tidak sah berqurban dengan selain tiga binatang di
atas walaupun binatang itu lebih mahal harganyal3.

z. Binatang yang diqurbankan sudah mencapai umur
yang ditentukan secara syar'i.

Hal ini berdasarkan sabda Rosululloh ffi yang ber-
kata:

ffr."iJi"€ "*'j,;-';ti tla-,'J" i1 ry'4r I

langanlah kamu menyembelih qurban kecuali musin-
nah, kecuali kamu kesulitan, maka boleh kamu me-

ny emb elih ilomb a j adhahh" (HP.. Muslim z7 97)

Musinnah atau biasa disebut dengan istllah tsani-
yyah adalah setiap binatang piaraan (onta, sapi atau'
kambing) yang telah gugur salah satu gigi depannya
yang berjumlah empat (dua di bagian atas dan dua
di bagian bawah)ta.

Adapun dikatakan onta.yang musinnah biasanya

onta tersebut telah berumur 5 tahun sempurna, dise-

bul sapi yang musinnah biasanya sapi tersebut telah
berumur z tahun sempurna, dan disebut kambing
yang musinnah biasanya kambing tersebut berumur
satu tahun sempurna. Sedangkan Domba jadhahh
yaitu domba yang belum genap berumur satu ta-
hun15.

Dari perincian di atas menjadi jelas bahwasanya ti-
dak sah berqurban dengan onta, sapi atau kambing
yang belum mencapai umur'masing-masing yang
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telah ditentukan, kecuali apabila tidak memiliki
yang musinnah, maka boleh berqurban dengan yang

di bawah musinnah.

3. Binatang yang diqurbankan tidak boleh cacat atau

berpenyakit yang parah.

Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi ffi
dalam hadits:

si5 f u'Jr rui.'Jr) Wf
Dari Baro' bin Azib, bahwasanlta Rosululloh per-

nah ditanya tentang binatang qurban yang harus

dihindari. Makq beliau mengisyaratkan dengan tan-

gannya sambil mengatakan: Ada empat (yang harus

dihindari), yaitu pincang yang benar-benar jelas pin-
cangnya, buta sebelah yang jelas-jelas butanya, sakit

yang jelas-jelas sakitnya, dan lemah atau kurus yang
jelas-jelas lemah atau kurusnya. ( HR. Abu Dawud
z8oz, Tirmidzi r54t, Nasa'i 7/214, Ibnu Majah

3144, dan dishohihkan al-Albani dalam Misykat al-
Mashobih t+6s)

Hadits di atas menjelaskan kepada kita beberapa kri-
teria yang harus dihindari dari binatang qurban, di
antaranya:

- Apabila pincang yang terlihat jelas pincangnya,

yaitu apabila berjalan tidak seimbang.

- Apabila sebelah matanya benar- benar buta, bukan
sekedar juling.

- Apabila sakit dengan sakit yang benar-benar mem-
pengaruhi keseimbangan badan binatang terse-

buL sehingga dia tampak lemah disebabkan oleh

penyakit tersebut, seperti luka yang parah, kudis
yang parah, atau penyakit yang lain yang mengaki-
batkan binatang tersebut tidak mau makan dan

badannya menjadi lemah.

- Lemah atau kurus, atau biasa disebut kering yang

tidak lagi bersumsum, dan binatang yang lemah

seperti ini faktor penyebab yang dominan adalah

karena umurnya tua. Binatang seperti ini selain le-

seperti ini tidak sedap dipandang, oleh karena itu-
lah Nabi ffi melarattg berqurban dengan binatang
seperti ini.

- Demikian juga cacat atau penyakit semisal dise-
butkan dalam hadits Baro bin Azib atau yang
lebih parah dari semua yang disebutkan, maka hu-
kumnya sama. Suatu contoh binatang yang buta ke

dua matanya, maka tidak boleh diqurbankan, wa-

laupun dalam hadits hanya disebutkan yang buta
sebelah*matanya, binatang yang putus salah satu

kakinya atau lebih dari satu kakinya yang terputus,
maka tidak boleh diqurbankan walaupun dalam
hadits hanya disebutkan oincang, ini semua kare-

na berlaku hukum qiyas bahkan lermasuk qiyas

aulawi (penyamaan hukum yang lebih utama)16.

Hendaknya disembelih binatang qurban itu pada

waktu yang ditentukan, yaitu dimulai setelah pelak-

sanaan sholat Idul Adhha sampai akhir hari Tasyrik
baik malam hari atau siang hari, sehingga jumlah hari
menyembelih adalah empat hari pen\rh, hari pertama

adalah tanggal ro Dzul Hijjah, diteruskan tanggal rr,
rz, dan diakhiri ketika tenggelamnya matahari tanggal
r3 Dzul Hijjah. Maka barangsiapa yang menyembelih

binatang qurbannya sebelum pelaksanaan sholat Idul
Adhha atau setelah tenggelam matahari tanggal r3 Dzul
Hijjah maka sembelihannya bukan qurban ietapi diang-
gap daging biasa, sebagaimana hadits-hadits di atas17.

BINATANG QIRBAN YANG
PALING AFDHOL

Bagi seseorang yang ingin berqurban hendaknya

memilih hewan qurban yang paling afdhol dengan krite-
ria binatang qurban yang gemuk, bertanduk, sempurira

badannya, dan menyenangkan apabila dipandang, hal
ini lantaran Nabi memilih hewan qurban yang paling
afdhol sebagaimana dalam beberapa hadits seperti:

Dari Anas bin Malik,bahwasanya Nabi menyembelih qur-

ban dua ekor kibas yang bertanduk lagi berwarna bagus.
(HR. Bukhori t626, dan Muslim kitab al-Adhohi r7-r8)

#&M-;,'

mah dan dagingnya juga sudah tidak enak rasanya Berkata Ibnu Utsaiminr8: "Kibas adalah jenis kam-

, seperti binatang lainnya yang sehat, juga binatang bing yang berbadan besarl'

o a a a o a a o a a t a a o o a a a o a l a a a a a a t a a t a 6 * * b 4 + a 4 "''
16. Lihat Tatkhish Ahkam al.rJdhiyah wa adz-Dzakah Syaikh Ibnu Utsaimin hlm. r4, dan penggunaan qiyas aulawi dalam masalah ini

dijelaskan oleh Dr. Sami ash-Shuqoir ketika mensyarah kitab di atas.

17. Talkhish Ahkam al-udhiyah wa adz-Dzakah, Syaikh Ibnu Utsaimin hlm. r5.

8. Talkhish Ahkam al-IJdhiy.ah wa adz-Dzakah, Syaikh Ibnu Utsaimin hlm. iz.
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Para ulama beristimbath dari hadits ini bahwa bina-
tang qurban yang paling afdhol adalah kibasyangber-
tanduk dan berwarna bagus.

Adapun binatang qurban yang tidak bertanduk,
maka tetap dibolehkan karena para ulama hanya ber-

sepakat disunnahkan hewan qurban yang bertanduk
dan tidak diwajibkant?

Sedangkan ;.fii Q.eauanya berwarna bagus), ini
rnenunjukkan warna binatang qurban yang bagus/in-

dah.

Siddiq Hasan Khon mengatakan gef (berwarna ba-

gus) maksudnya adalah berwarna putih sempurna, ada

yang mengatakan berwarna putih bercampur sedikit
warna hitam, ada yang mengatakan putih bercampur
sedikit warna merah ada juga yang mengatakan warna
putihnya lebih dominan dibanding hitamnya.

Dalam hadits yang lain disebutkan:

atau mengambil sedikitpun dari rambut2r, kuku dan

kulitnya, sehingga dia telah menyembelih qurbannya,

sebagaimana sabda Rosululloh;

Apabila masuk sepuluh hari (awal bulan Dzul Hijjah),
lalu di antara lsmu hendak berqurban, maka sungguh

janganlah mengambil/ memotong rambut, dan kukunya

sedikitpun sampai benar-benar dia menyembelih (qur-

bannya) (HR. Muslim rl66)

Para ulama berbeda pendapat t€ntang hukum
memotong atau mengambil rambut dan kukunya bagi

orang yang hendak ber(urban sebelum menyembelih

qurbannya, Sebagian ulama berpendapat makruh22,

akan tetapi pendapat yang lebih dekat kepada dalil
adalah yang mengharamkannya23. Ini didasari oleh asal

hukum larangan adalah haram selama'tidak terdapat

dalil lain yang memalingkannya dan dalam masalah ini
tidak terdapat dalil lain yang memalingkan asal hukum
ini, ditambah lagi Rosululloh melarang dengan tam-

bahan huruf I (nun ditasydid yang berfungsi sebagai

penguat) pada kata 'o'iltt:",1,1 (maka sungguh janganlah

mengambil/memotong)

Demikianlah pembahasan qurban pada bagian per-

tama ini, karena keterbatasan tempat, maka akan kami
lanjutkan pembahasan qurban bagian ke dua pada edisi'
berikutnya, yang insya Alloh akan kami bahas beberspa

hal penting di antaranya:

- Hukum berqurban dengan caraiuranlpatungan.

- Hukum menjual sebagian daging dan kulit binatang
qurban.

- Hukum mengambil upah bagi penyembelih.

- Siapa saja yang boleh diberi daging qurban.

- Adab-adab menyembelih dan lain-lain.

Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Alloh
memudahkan kelanjutan pembahasan ini. Amin. []

qrr:f q
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Dari Abu Said beliau berkata:'Adalah Rosululloh ber-

qurban dengan kibas yangbertanduk, yangnampak jelas

kejantanannya, (kibas itu) melihat dengan (mata yang)

hitam, makan dengan ( mulut yang hitam, dan berjalan
dengan (kaki yang) hitam" (HR. Abu Dawud 3/95, Ibnu
Majah zlro46, Nasa'i 7/zzo, dan dishohihkan al-Albani
dalam Sunan Abi Dawud 2796)

Imam Nawawi mengatakan: "Maksud dari per-
kataan melihat dengan mata yang hitam . . .., maksudnya
adalah (kibas itu warnanya putih) tetapi mulut, mata,
dan ujung- ujung kakinya berwarna hitam".20

HAL YANG DISYARIATKAN BAGT
YANG HENDAK BERQIRBAN

. -.4

Disyari'atkan bagi seorang yang hendak berqurban
apabila datang bulan Dzul Hijjah untuk tidak memotong

19. Fathut AIIam li Syarh Bulughil Marom, Siddiq Hasan Khon 4/ r 5 5 z.

20. Dinukilsecarabebas dariFathulAllamliSyarhBulughilMarom,siddiqHasanKhon4/1552.
21. Kata "rambut" mencakup semua rambut yang tumbuh di tubuh manqsia, baik rambut yang asal hukumnya boleh dipotong (seperti

rambut kepala), atau rambut yang disunnahkan untuk dipotong (seperti kumis), atau rambut yang disunnahkan untuk dicukur (seperti

rambut kemaluan), maka semuanya dilarang untuk dipotong atau dihilangkan bagi orang yang hendak berqurban sampai benar- benar
telah menyembelih qurbannya. (hhat as-Syarh al-Mumthi' 7 l 31 5)

22. Ini adalah pendapat Imam Syaf i dan para pengikut madzhabnya, sebagaimana dikatakan oleh al-Mahdi dalam al-Bahr (lihat at-Ta'liqot
ar-Rodhiyah ala ar-Roudhoh an-Nadiyah 3l 136)

23. Demikian pendapat Said Ibnul Musayyib, Robi'ah, Ahmad, Ishaq, Dawud, dan sebagian pengikut madzhab Syaf i.
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Syaikh lhsan llahi Zhahir berkata:"Ketika kita men-
dalami ajaran-ajaran Shufiyyah yang klasik dan kon-
temporer dan perkataan-perkataan mereka yang dinu-
kil dari mereka dan terdapat dalam kitab-kitab mereka
yang klasik dan kontemporer, maka kita akan melihat
perbedaan yang besar antara ajaran-ajaran Shufiyah
tersebut dan antara ajaran-ajaran al-Qur'an dan Sun-

nah, demikian juga kita tidak melihat akar dan sum-
bernya dari sirah Nabi ffi penghulu para makhluk dan
sirah para sahabatnya yang muJia para makhluk pilihan

. Alloh, bahkan kita melihat bahwa ajaran-ajaran Shufiy-
yah diambil dan dicomot dari kerahiban Nasroni, ke-
pendetaan Hindu, ritualYahudi, dan kezuhudan Budha."
(at-Tashawwuf al-Mansya' wol Moshdar hal z8)2.

Adapun rasionalisme maka dia adalah madzhab
filsafat yang memandang bahwa segala sesuatu yang

ada tunduk kepada kaidah-kaidah akal, bahkan makna-
makna agama jika tidak sesuai dengan kaidah-kaidah
akal harus ditolakl! (Mu'jam Musthalahat tlmiyyah oleh
Yusuf Khoyyath).

Dan hakekat rasionalisme adalah membuang nash

syar'i yang tidak sesuai dengan pandangan akal atau
hawa nafsu (Fi Fiqh Waqi' oleh Abdussalam Baisuny hal.

29) 3.

Maka jelaslah bahwa'tasawwuf Modern'ala Agus
Musthofaa adalah gabungan dari dua kesesatan yang
lslam berlepas diridari keduanya.

HARAMNYA MENGADA.ADAKAN
PERKATAAN ATAS ALLOH TANPA ILMU

Buku ini dari awal hingga akhir menunjukkan ke-
beranian (baca: kelancangan) yang luar biasa dari
penulis di dalam menafsirkan ayat-ayat Alloh, sifat-sifat
Alloh dan perbuatan-perbuatan Alloh dengan akalnya,
ini semua termasuk mengada-adakan perkataan-per-
kataan atas Alloh tanpa ilmu yang merupakan dosa be-
sar sebagaimana Alloh gp berfirman:

cSV';bt- b,'Ai G;?T dt F

i;Vii* ois,FiA Ais ilis
,Li"L -rl*A Y
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2 Lihat bahasan Hakekat Shufiyyoh dalam Majalah At IUBQ0N edisi r z tahun ke-s rubrik Manhaj.

3 Lihat bahasan Kedudukon Akal Di Dalom lslam dalam Majalah AL FURQ0N.edisi 4 tahun ke-4 rubrik Manhaj.

4 Al-lmam lbnu Rajab menyebut kelompok pemikiran seperti ini deng an nama Shufiyyatul Mutakaltimindi dalam kitab beliau Fadhlu'tlmi S;ataf
alal Kholof.

Mwffi*rnsu
Robbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik
yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuat-
on dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang
benar,(mengharamkan) mempersekutukan AIloh dengan
sesuatu yong Alloh tidak menurunkan hujjah untuk itu
dan (mengharamkan) mengada-odakan perkataan
atas Alloh apa yang tidak kamu ketahui. (QS. al-A rof [z]:
33)

Al-lmam lbnul Qoyyini &ku berkata: ?lloh mem-
bagi perkara-$brkara yang diharamkan menjadi empat
tingkatan, Dia mulai dengan yang paling ringan yaitu
perbuatan-perbuatan yang keji kemudian berikutnya
dengan yang lebih sangat keharamannya yaitu dosa

dan kedholiman, yang ketiga dengan yang lebih haram
dari keduanya yaitu kesyirikan terhadapnya, dan yang
keempat dengan yang. lebih haram dari semuanya
itu yaitu yaitu mengada-adakan perkataan atas Alloh
tanpa ilmu, yang ini meliputi pembicaraan atas Alloh
tanpa ilmu di dalam nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya,
perbuatan-perbuatan-Nya, agama-Nya, dan syari'at-
Nya!' (l'lamul Muwaqqi'in t / z8).

Para ulama salaf merasa berat menafsirkan sesuatu
dari al-Qur'an tanpa ilmu, Abu Bakr ash- Shiddiq ber-
kata:"Bumi manakah yang bisa membawaku dan langit
manakah yang menaungiku jika aku mengatakan se-
suatu tentang al-Qur'an apa yang aku tidak punya ilmu-
nya." (Diriwayatkan oleh Syu'bah dengan sanad yang
shohih sebagaimana dinukil sanadnya oleh lbnu Katsir
dalam tafsirnya t /'r t).

Dari Anas bahwasanya Umar,Bin .alKhoththob di

atas mimbar membaca ayat: (6 
^4KsJ 

kemudian ber-./.
kata:'Buah ini aaf':s9 kami telah mengenalnya, maka
apa arti l+1r ? kemudian ia kembali kepada dirinya
seraya mengatakan: "Sesungguhnya berusaha men-
getahui ini adalah memaksakan diri wahai Umar." (Diri-

wayatkan oleh Abu Ubaid dengan sanad yang shohih
sebagaimana dinukil sanadnya oleh lbnu Katsir dalam
Tafsirnya r/rr).

Dari lbnu Abi Mulaikah bahwasanya lbnu Abbas di-
tanya tentang suatu ayat yang jika sebagian di antara
kalian ditanya tentu akan berkata tentangnya maka ia

enggan berkata tentangnya. (Diriwayatkan oleh lbnu
Jarir dengan sanad yang shohih sebagaimana dinukil
sanadnya oleh lbnu Katsir dalam tafsirnya t/t'r).

Ubaidillah bin Umar berkata: "Telah aku jumpai
para fuqoha Madinah, dan sesungguhnya mereka
menganggap besar bicara dalam hal tafsir di antara
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mereka adalah Salim bin Abdulloh, al-Qosim bin Mu-

hammad, Said bin Musayyib dan Nafi'i'(Diriwayatkan
lbnu Jarir dengan sanad shohih sebagaimana dinukil
oleh lbnu Katsir dalam Tafsirnya r/r r).

Riwbyat-riwayatyang shohih dari ulama-ulama salaf

di atas menunjukkan sikap mereka sepakat atas bahaya-

ni/a menafsirkan al-Qur'an dengan akal dan tentang
mereka yang menafsirkan al-Qur'an dengan akal me-

reka semata. Hal ini sangat bertolak belakang dengan

Agus Musthofa yang dengan seenaknya menafsirkan

al-Qur'an.dengan akalnya semata tanpa bersandar ke-

pada tifsir ayui d"ngun ayat dan sunnah Rosululloh ffi
dan atas tafsir dari salaf.

CONTOH.CONTOH KELANCANGAN

PENULIS DI DALAM MENAFSIRKAN

PERKARA GHAIB DENGAN AKALNYA

1. Ketika lsro' seluruh badan Rosululloh di-'annihilasi'
oleh Jibril menjadi badan cahaya (hal. 22).

2. Masjid adalah suatutempatyang banyakmenyimpan
energi positi p (hal. 27).

3. Para Rosul sempat down di dalam perjuangan
mereka, seperti Rosululloh, Musa, Yunus, lbrohim,
Ayyub, Sulaiman, dan Dawud (hal.30-33).

4. Langit pertama berdimensi 3 dan berisi manusia,

langit kedua berdimensi4 dan berisijin, langit ketiga

berdimensi 5 dan berisiarwah para orang yang sudah

meninggal dunia, langit keempat sampai keenam

berisi 'kehidupan'arwah yang sedang menanti hari

kebangkitan, dan langit ketujuh yang berdimensi 9

adalah alam akhirat (hal. 83-107).

S. Sholat bagaikan sebuah perjalanan melintasi
' dimensi-dimensi langit (hal. 167).

6. Sholat adalah Mi'rojnya orang yang beriman (hal.

241).

BERDALIL DENGAN FILM'STARTREK'
UNTUK MENJELASKAN PERISTIWA

ISRO' MI'ROJ NABI
Penulis begitu tergila-gila dengan teori-teori

orang-orang kafir hingga tanpa merasa malu dia jadi-
kan sebuah film fiksi barat sebagai panduan memaha-

mi peristiwa lsro'Mi'roj, dia berkata di dalam hal. z7-zg:
"Saya membayangkan sebuah film yang sangat popu-

ler beberapa tahun yang lalu, yaitu Startrek. Filnr yang

mengarnbil latar belakang perjalanan luar angkasa itu
banyak menampilkan teknologi-teknologi masa depan

secara scientific. Di antaranya adalah teleportasi.Yaitu

l)
.-. j"':.:):.,.:

cara memindahkan benda-benda secara tepat ke suatu

tempat yang berjarak jauh.

Digambarkan di dalam film itu, misalnya tentang
pindahnya seseorang dari satu tempat ke tempat lain
yang berjarak sangat jauh dengan teknik teleportasi.
Katakanlah Mr. Spock. Jika ia ingin pindah dari satu

tempat ke tempat lain, ia cukup masuk ke dalam ta-
bung'annihilator' saja.

Ketika berada di dalam tabung itu, Mr. Spock disi-
nari dengan€inar teitentu. Tiba-tiba badannya lenyap
berubah menjadi cahaya. Cahaya itu lantas dipancar-
kan ke tabung lain di seberang sana-tempat yang ditu-
ju. Sesampainya di tempat lujuan, cahaya itu ditangkap
dengan peralatan receiver, dan kemudian diubah kem-
bali menjadi badan manusia, Mr. Spock.

Dalam kaitannya dengan peristiwa lsro' ini saya

membayangkan teknikteleportasi itu terjadi. Gejala-ge-
jala itu, menurut saya cukup kelihatan dan memenuhi
syarat terjadinya proses tersebut. Yang pertama: Sangat
boleh jadi badan Nabi diubah menjadi cahaya oleh ma-
laikat Jibril. Sebab jika tidak, maka pgrjalanan mereka

akan menemui kendala sangat besar akibat tidak seim-
bangnya kualitas badan Nabi (materi) dengan badan
malaikat dan Buroq (cahaya).

Yang kedua, masjid al-Harom dan masjid al-Aqsho

dijadikan sebagai terminal pemberangkatan dan keda-

tangan. lni mirip dengan tabung transmitter dan receiv-

er,yang digunakan di dalam proses teleportasi. Contoh

konkretnya adalah yang terjadi pada Mr. Spock, dalam
film sains fiksi Startrek

MENJ ELASKAN PERISTIWA.PERISTIWA

GHOIB DENGAN DHON (SANGKAAN)

Di dalam menjelaskan peristiwa-peristiwa yang

berubungan dengan lsro' Mi'roj penulis menyuguhi
para pembaca dengan banyak sekali kata-kata'sang-
kaanl seperti saya kira, boleh jadi, bisa iadi, barangkal|
saya bayangkan, anggaplah dst. Padahal lslam begitu
sangat melarang seorang muslim_'dari menjadikan
'sangkaan'sebagai pegangan, Alloh ffi berfirman:

c-,-(*,,41 :-
'Yu2

&,e\,

Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna

untuk mencapai kebenaran. (QS. Yunus: 36)

Rosululloh ffi bersabda:

e;eir iki pt o,l p;re"j;t"t

Awaslah kalian dari persangkaan karena persangkaan

adalah pembicaraan yang paling dusta. (Diriwayatkan
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oleh Abu Dawud dalam Sunannya 4/z8o dan Tirmidzi
dalam Jami'nya 4/356, dan dishahihkan oleh Syaikh al-
Albani dalam Shohihul Jami': z6t d.

AQIDAH WIHDATUL WUJUD

Penulis berkata di dalam hal. zr 3:"Yang terasa pada

saat takbiratul ihram itu adalah'kebersamaan'seorang
hamba dengan Penciptanya. Di mana kita begitu ke-

cilnya, namun DIA begitu Besarnya. Dia Maha Meliputi
kita semua. Seluruh alam semesta, termasuk bumi dan
kita berada di dalamNya

Penulis juga berkata di dalam hal. zr 6:'Alloh bukan
berada di satu penjuru mata angin, melainkan meliputi
seluruh fisik dan kesadaran kitai'

Kemudian penulis menjanjikan akan menjabarkan
aqidah wihdatul wujudnya ini di dalam bukunya yang
berjudul 'ternyata KITA BERSATU DALAM ALLAH'(hal.
17il.

Keyakinan wihdatul wujud adalah keyakinan Shu-
fiyyah (tashawwuf) yang kufur, para ulama kaum mus-
limin sepakat tentang kufurnya kelompok Shufiyyah
yang menganut keyakinan wihdatul wujud dan Hulul,
demik:in juga mereka mengkafirkan orang yang tidak
mengkafi rka, r pemikiran-pemikiran ini.

Syaikhul lslam Ibnu Taimiyyah berkata: "Kekufuran
mereka ini lebih besar daripada kekufuran orang-orang
Yahudi, Nasrani, dan Musyrikin Arab !'(Majmu'Fatawa
z/zg6).

PENULIS MENDAKWAHKAN

RASIONALISMENYA

Di bagian akhir bukunya penulis berusaha menga-
jak pembaca agar mengikutimetodenya didalam bera-
gama, dia berkata:

"Begitulah proses beriman. 'Percaya'saja tidaklah cu-
kupl'(hal. zoz).

1 Lihat rubrik Kitab edisi r tahun ke-z dari Majalah A[ FURQON.

5 Lihatbahasan KedudukanAkal dalamlslam di MajalahA[FURQONedisi 4tahunke-+rubrikManhaj.

W#,'Mil#wffi,,t Ktren tr

"Begitulah cara beriman yang diajarkan oleh Alloh di
dalam al-Qur'an kepada kita. Jangan asal percaya kepa-
da setiap informasiyang datang kepada kita... lakukan
cek ulang terhadap semua informasi itu"" (hal. z6:).
"Memang, sungguh sulit untuk menjadi beriman kalau

seseorang tidak menggunakan akalnya. Paling-paling
dia hanya'percaya'saja... Maka, dalam konteks inilah
saya ingin mengemukakan kepada pembaca, bahwa
untuk bisa bertemu Alloh dalam sholat, kita harus men-
jadi orang yangberimdn. Dan agar iman kita benar, kita
harus menggunakan akal." (hal. 268).

Kami katakan: "lnilah dakwah penulis yang selalu
dia dengungkan di dalam semua buku-bukunya, dia
hendak mengajak kaum muslimin kepada aqidah ra-
sionalisme yang sesat, alangkah miripnya perkataan
Agus Musthofa dengan perkataan az-Zamakhsyari al-
Mu'tazili: "Berjalanlah dalam agamamu di bawah panji
akal, jangan Engkau merasa cukup dengan riwayat dari
Fulan dan Fulan." | (Athwaqu Dzahab fil Mawa'izh wal
Khuthob hal. z8).

Pemikiran rasionalis ini telah dibanleh dan dijelas-
kan kesesatannya oleh para ulama di antara mereka
adalah Syaikhul lslam lbnu Taimiyyah dalam kitabnya
yang agung yang berjudul Dar-u Ta'arudh Aqlwa Naql
yang tersusun dalam ro jilid, kemudian diringkas oleh
muridnya al-Allamah lbnul Qoyyim dalam kitabnya
Shawa'iq Mursalah yang tersusun dalarn dua iilid s.

PENUTUP

lnilah yang bisa kami sampaikan tentang studi kri-
tis terhadap buku Ierpesona Di Sidratul Muntaha ini,
yang kesimpulannya bahwa dia adalah buku yang sa-

ngat berbahaya dan tidak layak dikonsumsi oleh setiap
muslim yang ingin mendapatkan petunjuk dan keba-
hagian abadi di dunia dan akhiratnya, semoga Alloh
selalu memberikan taufiq kepada kita semua ke jalan-
Nya yang lurus dan menjauhkan kita semua dari semua
jalan-jalan kesesatan. Amin.

Rat'a,t
:,iiltsi Khaius
i*,6an t"*git

.L.;.:..''

r Tertulis

..:.a

al*-Jl ;;Jl t JJ.JI gdisi 4 Tahun ketujuh I Dzul Qo'clah 1428llt*r-W\Znl1

:l:Tertulis: :



(,
4 ':' ... l.ir:-L;!t\ \a,2 -- \- t-

Eano/uaru @s "

okh Abu Abdillah al-Aaari

c*lam adalah agama paripurna. Alloh i$*i berfirman:

F ,>*a1: ,t:"-.'#J'-;j'isft; '€JKtiPi F

Padahari ini telah Aku sempurnakan untukkamu agamamu, dan telah Aku cukupkankepidamu

nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhoi Islam itu iadi agamabagimu. (QS. al Maidah[5]: 3)

Imam Ibnul eoyyim'ffb mengatakan: "sungguh Rosululloh ffi t"tun meninggalkan
kita dan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan,sayaPnya di udara kecuali

beliau telah menyebutkan ilmunya kepada umat. Beliau S€ telah mengajarkan segala

sesuatu kepada umat sampai masalah buang hajaf adab pergaulan suami-istri, adab

tidur, berdiri, duduk, makary minum, berkendaraary safar dan seluruh hukum lang
berkaitan dengan tata-cara kehidupan dan kematian. Demikian pula Rosululloh #{
mengajarkan perkara-perkara yang berhubungan dengan kehidupan mereka. Andai-
kan mereka mengilmui dan mengamalkannya tentu akan tenteram kehidupan dunia
mereka dengan sebaik-baiknya. Akhirnya, beliau datang membawa kebaikan dunia
dan akhirat dengan kebaikin yang banyak." (l'lamul Muwaqqi'in 615fi,Tahqiq Masyhur
Hasan Salman)

Di antara sekian banyak perkara yang telah diatur oleh syariat adalah masalah ber-

usaha dan mencari rezeki. Bagaimanakah pandangan Islam terhadap usahanya seorang

muslim dalam kehidupannya di dunia? etika apa saja yang harus diperhatikan ol'eh

setiap muslim dalam berusaha? Ikuti penjelasan berikut ini dengan seksama, semoga

bermanf aat . W allohul Muw ffi q.

ANJURAN BERUSAHA DAN

MENCARIREZEKI

Ketahuilah, Alloh t$ij dengan
kelembutan hikmah-Nya telah
menjadikan dunia ini sebagai
negeri mencari sebab dan usaha.
Kadangkala usaha tersebut
merupakan persiapan menuju
kampung akhirat atau hanya un-
tuk tujuan kehidupan dunia yang
semu. Islam sebagai agama yang

mpurna, tidak melupakan sisi

kehidupan dunianya seorang
muslim, bahkan menganjurkan
kepada mereka untuk berusaha
dan mencari rezeki. Alloh ffi
berfirman:

,r51.n c"4, ,asb
- t .n l. '

L: yJ W qcfl a;z:

{ rO ir$;
Sesungguhnya Kami telah menem-

patkan kqmu sekalian di muka bumi

dan Kami ndakan bagimu di muka

bumi itu (sumber) penghiduPan.

Amat sedikitluh kaffiu bersYukur.

(QS. al-Arof l7l: ro) Alloh $H
berfirman pula:

, t -- t.{ :.: uir; tti:i s;+:b
Oon Xo'ini iodikan siang untukmen-

cari penghidupan. (QS. an-Naba'

l78l:tt)
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Dalam sebuah hadits Rosu-
lulloh ffi pernah bersabda:

Imam Ahmad 'ii^6 pernah di-
tanya: "Bagaimana pendapatmu
tentang orang yang hanya duduk
di rumah atau masjidnya dan
berkata, aku tidak akan beker-
ja sama sekali, rezeki itu akan
datang sendiri kepadaku?! Imam
Ahmad 'ii)fu menjawab: 'Orang
ini bodoh tidak punya ilmu, tida-
kkah dia mendengar sabda natrir

ffi: Sesungguhnya AIIoh ffi *rr-
jadikan rezekiku di bawah kilntan
panahku2. dan nabi menyebutkan
tentang burung, berangkat di pngi
hari dengan kantong kosong dan
kembali sore h.ari dengan membawa
maksnan3tl".a

Bahkan mencari rezeki dan
berusaha bisa jadi wajib apabila
untuk menafkahi orang yang di
bawah tanggungannya seperti
anak dan istri.s Alloh t$6 berfir-
man:

I' '"1jfJ'*-u?P(W.Y

Cukuplnh seornng itu dianggap ber-

dosa apabila menelantarkqn orang
yang wajib ia beri makan (HR. Abu
Dawud 1692, Ibnu Hlbban 424o,
Dihasankan al-Albani fr,U" dalarh

Shohih Sunan Abu Dawud 169z)

Akan tetapi harus kita sadari
wahai saudaraku, bahwa usaha
yang kita tempuh dalam rangka
mencari rezeki adalah sebatas
untuk menopang kehidupan
di dunia ini, memberi nafkah
istri dan anak, sebagai sarana
menjalankan dan menegakkan
agama, bukan untuk berfoya-
foya menghamburkan harta, atau
menimbun dan memperbanyak
harta dan tidak menunaikan hak
harta!

Syaikhul Islam" Wu berkata:
"Hendaklah seseorang ketika
mengambil hartanya dengan
jiwa yang baik dan jauh dari ke-
inginan yang besar untuk men-
jadikan tujuan utama, agar di4
diberkahi dengan hartanya terse-
but, janganlah dia mengambilnya
secara berlebihan dan terlalu se-

mangat dalam mengumpulkanj'
ny a." (al-Washiyy atus S u ghro hlm.
3o4, Syarah wa Tahqiq Muham-
mad bin Ibrohim al-Hamd)

Imam Ibnu Hazm mengatakan
'fiifi: "Paraulama bersepakat bah-
wa mengembangkan usaha dan
bangunan adalah perkara yang
halal apabila dia menunaikan
seluruh hak-hak Alloh ffi. Dian-
jurkan untuk bershodaqoh apa-
bila dia mempunyai kelebihan
harta, dan dibenci meninggalkan
bekerja apabila hanya bersandar
dari pemberian manusia." (al-
Adab asy-Sy ar' iah 3 I 424)

q tp hs t3t;b Y( ;si t;

,/ Ob orr- ,J^b U'P";'O1
'FUig 

iNl*r' a;i, slts lttr

:5f& q
Tidaklah seorfrng mqkan makqnan

yang lebih baik daripada hasil usaha-

nya sendiri. Sungguh nabi Dawud
,#itt beliau makan dari hasil jerih
payah tangannya. (HR. Bukhori
t966)'

Imam as-Sarokhsi berkata:
"sesungguhnya Alloh $*ii t r"-
wajibkan para hamba-Nya un-
tuk mencari nafkah kehidupan,
agar mereka dapat menjalankan
ketaatan kepada Alloh, Alloh
& berfirman (artinya): Dan
carilah karunia Alloh dsn ingatlah
AIIoh banyak-banyak supaya kamu
beruntungt Alloh ffi menjadikan
pencarian rezeki sebagai sebab
untuk beribadah." (al-Iktisab Fir
Riz q i al - Mus t athob hlrn. ry t)

Para salaf dari kalangan nabi
dan rosul mereka pun mencari
rezeki dan bekerja. _Sahabat mu-
lia Ibnu Abbas *El-*r menutur-
kan: 'Adalah Nabi Adam .>c3ar

bertani, Nabi Nuh ux*tt sebagai
tukang kayu, Nabi Idris .y4:r
penjahit baju, Nabi Ibrohim.>t4fur
dan Luth -y&r bercocok tanam,
Nabi Sholih >:*u pedagang,
Nabi Dawud 't:*tt pembuat
baju besi, sedangkan Nabi Musa

'>:*1, Syu'aib >&t dan Muham-
mad ffi pengembala kambing."
(Mukhtashor Minhajul Qoshidin
hlm. ro8, TahqiqAli Hasan)

c*twirilSk{"Kl
{ e} ' "6t'

Hendaklah orang yang mampu mem-
beri naftah menurut kemampuannyn.
Dan orang yang disempitkan reze-

kinyahendaklah memberi naftah dari
harta yang diberikan Alloh kepadan-

ya. Alloh tidak memikulkan beban ke-

pada seseorang melninkan (sekedar)

apa yang AIIoh berikan kepadanya...
.(QS. arTholaql6Tl:7)

Rosululloh Mbersabda:

U'*"oi t:$\ilurar
\)..9,

aaaoaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaataa6&&@*&4& &ai I

' QS.al-Jumu'ah 16zl: to
'? HR.Ahmad zl5o, Tii.ahawi dalam Musykilul Atsar r/88. Syaikh al-Albani menshahihkannya dalam al-lrwaa 1269.

HR. Ahmad tl3o,Tirrnidzi z345,Hakirrr 4/318. Dishahihkan oleh al-Albani dalam as-Shahihahno.3;o
Beliau juga berkata: merasa cukup dari manusia dengan mencari pekerjaan adalah lebih aku senangi daripada hanya
duduk dan menanti pemberian tangan manusial".(al-Adab asy-Syar'iih 314zg).
Menafkahi istri, para ahli fiqh telah sepakat akan wajibnya memberi nafkah kepada istri. al-Mausu'ah nl-Fiqhiyyah 391287.
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MACAM-MACAM USAHA

Secara umum, usaha dan Pe-
kerjaan yang dilakukan seorang
muslim tidak lepas dari dua
macam:

Pertama: Pekerjaan dan usaha
yang boleh. Jenis pekerjaan dan
usaha ini sangat banyak, siaPa

pun boleh memilih bidang dan
usaha yang ia mamPu selama
hal itu halal dan tidak melanggar
aturan syar'i. Alloh berfirman:

\;",si;uii';i"^iTiS htJ \r Je'

{@
Alloh telah menghalalkan jual beli

dan mengharamkan riba (QS. al-
Baqoroh fzl:275)

Syaikh Muhammad bin Hasan
asy-Syaibani mengatakan:'Ada-
pun jenis-jenis mata pencaharian
ada empat macam; sewa-menye-
wa, berdagang, bercocok tanam,
dan industri, semuanya boleh, ti-
dak ada bedanya menurut mayo-
ritas fuqoha." (al-Iktisab fir-Rizqi
al-Mustqthob hlm. z8r)6

Kedua: Usaha dan pekerjaan
yang haram, seperti mencuri,
menjual khomer dan lain-lain
dari usaha yang haram. Harta
yang di dapat dari pekerjaan
yang haram adalah haram.

,;&-r*y *l<-.;{,:-ut\
q,''.rlriifi'-4i Ss-

B ar angsiap a y ang men ger j akan dosa,

maka s esun g guhny a i a m en ger i akan-

nya untuk (kemudhorotan) dirinYa
sendiri. Dan Alloh Maha Mengeta-

hui lagi Mahn Bijaksana. (QS. an'
Nisa'[4];rrr)

t,t o,1. tt.'-.o t ' o9{ r Tl{-* J; .=5 q

.,,a,, *o i'*a,?.
H fr-l ftd 4i4dl

tu iii ',6r
". l>J J

a O O O a a O a a a r O O O O a a a a O l a O O l 
" " 

t t t e 4 e @ @ & & 4 * 4'1'

tertentu. (al-Washil.ry atus Sughra hlm.3r3)

:ee,

Abu Mas'ud al-Anshori ber-
kata:

,:o *.r|;i n' 
'J"*'tL(

)h,4i*'{'
fK'

Adalah RosululJoh M melarygtg

dari uang hasil jual aniing, upah

pelacur dan upah dukun. (HR. Buk-
horizz37, Muslim 3985)

ADAB BAGI PENCARI REZEKI

Setelah kita mengetahui bah-
wa pekerjaan dan mata pencaha-
rian itu semuanya adalah sama,

selama halal dan tidak melang-
gar aturan syar'i, maka berikut
ini adalah seputar adab yang ha-
rus diperhatikan bagi para Pen-
cari rezeki.

L. Luruskan niat

Baguskan niat ketika mencari
nafkah, niatkan bahwa bekerja
adalah perintah Alloh ffi, niat-
kan pula bahwa usaha dan Pe-
kerjaan yang kita tempuh adalah
untuk menjaga diri dari meminta-
minta, demi mencukupi kebutu-
han keluarga dan sebqgai sarana

penunjang untuk menjalankan
ketaatan kepada Alloh M.

Sebagian salaf mengatakan:
"Engkau butuh terhadaP du-
nia, akan tetapi mengambil ba-
gianmu untuk akhirat adalah
lebih dibutuhkan. Apabila eng-
kau mengawali bagianmu untuk
akhirat, maka akan berjalan Pula
bagianmu dari dunia dan akan
tersusun. dengan susunan Yang
bagus." (Dikeluarkan oleh Imam
Ahmad dalam al-Zuhd hlm. zz8)

Abdan berkata: 'Aku men-
emui Abdulloh bin Mubarok
dan dia sedang menangis." Aku

6 Syaikhul Islam'firru berkata: 'Adapun menentukan salah satu jenis usaha berupa industri, berdagang, bertani atau lainnya

maka ini berbeda sesuai kond.isi oiang masing-masing, saya tidak mengetahui ada pendapat yang niengatakan harus ienis

bertanya: 'Ada apa denganmu
wahai Abu Abdirrohman?" Dia
menjawab: "Barang daganganku
hilang semua. Aku bertanya
kembali: 'Apakah kamu menan-
gis karena harta?" Dia menja-
wabl. "Barang-barang itu adalah
sumber penghidupan untuk me-

negakkan agamaku!" (Roudhotul

Uqolaa hlm. zz5)

2. Pilih usaha dan pekerjaan
yang halal

Pekerjaan dan usaha yang
halal walaupun hasilnya sedikit
akan membawa keberkahan dan
lebih dicintai Alloh ffi daripada
hasil usaha menghasilkan ba-
nyak untung namun haram. Dari
Ka'ab bin 

"U_jroh 
bahwasanya

Rosululloh M bersabda:\

- o t ' l'^t-2r-d g,u,

"Wohai Ka'ab sesungguhnyn tidak

akan masuk surga daging dan dq-

rah yang tumbuh dqri hnrta hata+n,

neraka lebih berhqk baginya". (HR.
Ahmad 3 I 3zt, Ibnu Hibban 5567,
Hakim 4lr,4r. Syalkh al-Albani
ffb berkata: "Hadits shohih lig-
hoirih," lihat Shohih Targhib 867)

3. Rezeki ada di tangan Alloh

Dia telah menentukan dan
membagikan kepada para ham-
ba-Nya. Terimalah apa Yang
Alloh dlt telah berikan kepad-
amu niscaya engkau menjadi ma-

nusia yang merasa cukuP. Alloh
ffi berfirman:

t'ai 'li3ffli;'frfiU\
{ =1. kai
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6. Tepat waktu

fam kerja bagi para pegawai
atau pekerja tentu sudah ditentu-
kan oleh pihak atasan. Maka se-
bagai bentuk penunaian amanat
adalah memenuhi perjanjian
waktu dan menunaikan semesti-
nya. Tidak terlambat atau absen
tanpa ada udzur. Perkara ini ba-
nyak disepelekan oleh sebagiah
pekerja, di antara pekerja ada
yang hanya tanda tangan hadir
kemudian pergi entah kemana,
ada juga datang mulai tengah
hari dengan santainya!

7. Bekerja dengan baik

Aloh ffi berfirman:
)4

, -,?u, - -,?p ' z t

3eT|t ,+;Li;t\t b
i

q{ :E-' 
'\t'1";3{

. . . Dan penuhilah j anji, sesungguh-
nya janji itu pasti diminta pertang-
gungjnwab. (QS. al-Isro ItZl: t+)

Apabila kita sudah menge-
tahui dan menyetujui perjan-
jian pekerjaan yang akan kita
kerjakan, maka sebagai bentuk
menunaikan amanat adalah de-
ngan bekerja sebaik mungkin.
Bersabar dalam menghadapi
kesulitan dan kelelahan kerja
hingga selesai. Serta bagi para
pemimpiry apabila para pekerja
sudah menunaikan pekerjaannya
dengan baik, maka berikanlah
haknya sesuai perjanjian, jangan
ditunda tanpa alasan yang jelas
hingga memadharoti si pekerja.
Rosululloh ffi bersabda:

Berikanlah pekerja itu upahnya sebe-

Ium kering keringatnya. (HR. Ibnu
Majah 2443, Dishohihkan al-Al-
bani rti;4 dalam al-Irwa': 4g8)

't, /,t . s.. ^ ', ti
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'*l{8. Amanah ketika bekerja

Amanah adalah sifat yang'mulia, 
Alioh {$6 berfirman:

Sesungguhnya AIIoh Dialnh Maha
Pemberi rezeki Yang Mempunyai
Kekuatan lagi Sangat Kokoh. (QS.
adz-Dzariyat [5r]:58)

4. Tawakal kepada Alloh ffi
Tawakal kepada Alloh 1U6

termasuk pintu pembuka rezeki.
Rosululloh ffi bersabda:

tSth' ;"i ;' e rur;; tl,fiS.lJJJ

Andqikan kalian tatu aknl kep qda Alloh
dengan sebenar-benarnya tawnkal,

niscaya Alloh akrn memberi rezeki

kepada knlian sebagaimonq Dia mem-

beri rezeki kepada seekor burung. Per-
gi pagi hari dengon kantong kosong,

pulang dengan membawa makanan.
(HR. Ahmad r/3o, Tirmidzi 2344,

Ibnu Majah 4t64, Baghowi 4to8,
Ibnu Hibban 73o, Hakim 4/318.
Dishohihkan oleh al-Albani 6t!F.t

dalam as-Shohihah 3ro)

5. Tinggalkan suap-menyuap

Perkara ini jelas terlarang,
Rosululloh ffi bersabda:

Semoga Alloh melaknnt orang yang
menyuap dan yang menerima suap.
(HR. Abu Dawud 358o,Tirrrridzi
1337, Ibnu Majah 23t3, Ahnirad.
z1164. Syalt<h al-Albani '&b 

^en-shohihkanny a, al-lrwa' : z6zo)

Imam al-Qurthubi ffFu men-
gatakan: "Tidak ada perselisi-
han di kalangan salaf bahwa
mengambil risyrnah (suap) untuk
membatalkan yang benar atau
perkara yang tidak boleh adalah
perbuatan haram." (Tafsir nl-Qur-
thubi 61fi3)j

1e',9 oit;U fri'btb

e ytewi"€Ji"i
Ht "o':"t-g &:l "sg

Sesungguhnya Alloh menyuruh
kainu m eny amp aikan am an at kep a d a

yang berhak menerimnnya....(QS.
an-Nisa'[4]:58)

Tanamkanlah sifat amanah,
jangan berbuat khianat dengan
mengambil barang kantor, ko-
rupsi, membuat laporan palsu
dan sebagainya, hindarilah per-
buatan di atas, agar harta yang
kita dapat diberkahi Alloh.

9. Perhatikan sholatmu

Ketika adzan telah dikuman-
dangkary bersegeralah untuk
menyambut seruan sholat. Jang-
an sekali-kali sholat ditinggalkan
hanya karena sibuk urusan kan-
tor atau sedang banyak pembeli
y-ang tidak ada selesainya!!. Alloh
ffi berfirman:

t1. -, ? -..1 .r,iF ;,6r; ;* -ir14 *.1*o,;'fui 
\ 6 r t tLJi \ ; 6i

Mska datanglah sesudah mereka,

pengganti (yang jelek) yang menyia-
nyiakan sholqt dan memperturutkan
hawa nafsunya, maka kelak me-
reka akan menemui kesesatan. (QS.
Maryam bg} Sil

Rosululloh ffi bersabda:

iy,:atW 66 t o..
Lu# iJ;JJl J'#jl

'"4"0i,p e?i r"\t rj:,ti
tt-, ,

a3_)9 'js rit 6j ,r,t
Perjanjian antara kami dengan me-
reka adalah sholat. Barangsiapa
ynng meninggalkannya sungguh

a oa t a a a a a a o a a a a a a a o o a a a a a a a a a a g 0 a o @&6 6 4 & 4 e.|i tt:, :

7 Lihat perincian masalah risywah dalam Fathul Qodir 71255, al-Muhalla 91ry7, al-Kabalr Imam adz-Dzahabi dengan tahqiq
Masyhur Hasan Salman hal.z5o, larimatur Risywah Fis Syari'ah al-lslamiah DR. Abdulloh bin Abdut Muhsin at-Thariqiy.

ldisi 4 Tahun ketuiLrh / Dzul Qo'dah 14ZA U'J*v-Aet 1"(g)"11
i-L-Jl a;Jt t )!1



.,'E TAZKIYATUN NU.FUS

'.. dia telah kafir. (I{R. Ahmad 5b46,
Tirmidzi 2623, Daruquthni zl5z,
Ibnu Majah rc79, Hakim il6.
Ibnul Qoyyim berkata: Hadits
shohih menurut syarat Mus1im,
lihat as-Sholat wa Hukmu Tarikiha
hlm.46).

Imam Ibnu Qoyyim al-Jauzi-
yah &iW berkata: "Kaum mus-
limin tidak berselisih pendapat
bahwa meninggalkan sholat
fardhu merupakan dosa yang
amat besar dan dosanya di sisi
Alloh lebih besar daripada dosa
membuiruh, merampok, zina,
mencuri dan minum khomer.
Pelakunya terancam dengan.sik-
sa dan kemurkaan Alloh i)W di
dunia dan akhirat." (as-Sholat zaa

HukmuTarikiha hlm. z9)

10. Persaingan sehat

Persaingan antar pekerja dan
pengusaha kadang kerap terjadi,
apalagi jika bisnis yang dilakoni
adalah bisnis yang besar yang

. membawa untung berlipat. Pada

dasarnya, persaingan dalam
usaha adalah sah-sah saja, asal-
kan tidak membawa permusu-
han dan menempuh cara yang
tidak syar'i, seperti pergi ke du-
kun untuk menjatuhkan lawan-
nya, mendholimi, memakai jimat
penglaris yang diletakkan di toko
dan berbagai macam cara yang
melanggar aturan syar'i.

L1,. Jangan lupa bekal akhirat

Bagi para pencari rezeki hen-
daklah jangan terlalu menguta-
makan dunia hingga lupa kam-
pung akhira! luangkan waktumu
untuk belajar ilmu dieru beramal
sholihlah sebagai bekal menuju
kampung nan abadi, ingatlah
bahwa kenikmatan dan manis-
nya dunia hanyalah kesenangan
sementara.

Syaikhul Islam ffH menga-
takan: "Hendaklah harta itu ba-
gaikan tempat buang hajat yang

o.y €
' dplil p l"dl

,u4tt-' '3. 6/ zOz# ?";6 ?? l)t ittr d!

I Lihat pula kalimat yang senada dalam al-Ubudiyyah hlm' roz

dibutuhkan namun tanpa ada
keterikatan hati padanya. Dia
berusaha terhadap harta sebagai-
mana dia butuh terhadap tem-
pat buang hajat." (al-Washiyatus
Sughro hlm.3o7)8

12. Biasakan dzikir dan
istighfar

Istighfar dan dzikir meruga-
kan salah satu sebab dilapang-
kannya rezeki. Alloh $?i; berfir-
man:

,i1;s:'\fuidj;V
-"-t-3i,bi.B11;o 3(

-f'#::3rrt:+ 5i;
+f, *qr'u..s;'i .t'

q.:t,;ii F Jt'r
Maka Aku katakan kepada mereka:

"Mohonlnh ampun kepada Robbmu,

sesungguhnya Dia adalah Maha
Pengampun. Niscaya Dia qkan men-

girimkan hujan kepadamu dengan

lebat. Dan membanyakkan harta
dqn anak-anakmu, dan mengadnkan

untukmu kebun-kebun dan menga-

dakan (pula di dalamnya) untukmu
sungai-sungai." (QS. Nuh [7r]: ro-
a2)

13. Introspeksi diri
Apabila usaha yang kita pilih

belum membuahkan hasil, atau
bahkan mengalami kesulitan dan
kerugian, maka intropeksilah diri
kita, barangkali kita melalaikan
hak-hak Alloh t$H, masih mener-
jang keharaman-Nya. Akan teta-
pi janganlah berseditu yakinlah
bahwa dibalik kesulitan ada ke-
mudahan. Alloh t$*il berfirman:

q@ffi;ai'tLt3b
Kur ena s esun g guhny a se su dah kes u-
litan itu adetkemudahan, (QS. Alaul

' Nasyroh[g4]:5)

14. Berdo'a setiap waktu

Beido'a adalah senjatanya
seorang muslim, maka janganlah
ditinggalkan baik ketika senang
maupun susah. Berdo'alah ke-
pada dzat yang Maha Memberi
rezeki, agar usaha kita diberi
kemudahan dan diberkahi oleh
Alloh. karenaAlloh ffi telahber-
firman:

-a
, cst--c. UC lili +

,b.T6_fr'+t +j
{ @...q65

Dan apabila hamba-hamba-Ku ber-

tanyakepadamu tentang Aku, maka
(jawablah), bahwasanya Aku adalah

dekat. Aku mengqbulkan permoho-

nnn orang yang mendo'a apabila ia

berdo' a kepada-Ku... (QS. al-Baqo-
roh[z]:86)

L5. Seputar jual beli

:: Jangan jual barang haram

Seperti menjual rokok, men-
jual minuman keras, obat-ola-
tan terlarang, majalah porno dan
lain-lain dari perkara_"yang diha-
ramkan oleh Alloh ffi. Karena
dari perdagangan ini menjadi
haram pula. Nabi ffi bersabda:

Sesungguhnya Alloh apabila rnenS-

haramkan sesuatu dia mengharam-

kan pula hasilnya. (HR. Ahmad
rlz47, Abu Dawud 3488, dishohi-
hkan oleh Ibnul Qoyyim dalam
ZadulMa'ad 5166t).

:: |auhi jenis-jenis jual beli
yang terlarang

Seperti menjual barang Yang
tidak dimiliki, menjual dengan
menipu, pakai sistem riba dan
lain sebagainya dari bentuk-ben-

Edisi 4 Tahun ketujuh / Dzul Qo dah l4Z8 ti*or-Bet 2*071 48cr;-.d*
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' Lihat kembali tulisan ustadzuna al-Fadhil Aunur Rafiq bin Ghufron Perniagaan
Haram dalam majalah AL FUftQ0N edisi 9 th.z r4z4H.

tuk jual-beli yang haram.e

:: Ambil untung secukupnya

Selayaknya bagi penjual un-
tuk menjual barang dagangan-
nya dengan harga yang wajar.
janganlah pikirannya hanya in-
gin meraup keuntungan yang be-
sar. Berdasarkan hadits:

;'.; :y.A)h' cl
u,e:tt t:11 ,S;3t ti12

Semoga Alloh merohmnti seseorang

yang pemurah jika menjual, mem-

beli dan menunaikan hutang. (HR.
Bukhori zo76)

:: Tinggalkan banyak
bersumpah

Rosululloh ffi bersabda:
8. o $// o oai;)j ail]^U a.aab i-,ll*Jr

;'.tJ
9.J -

Sumpah dapat melariskan dagangan
dan penghapus keuntungan. (F{R.
Bukhori 2o87, Muslirn fio6)

:: Jangan bohong dan menipu

Sebagai misal tidak menjelas-
kan cacat barang yang dijual ke-
pada pembeli, atau mengatakan
barang bagus dan baru padahal
bekas. Hal ini pernah disinggung
oleh nabi tatkala beliau melihat
orang yang menyembunyikan
makanan yang basah, beliau ber-
kata:

o9,.i1z1o--sd.
gl ..,'.t9 '* U f s;"rl'Jl

Tidakkah engkau meletakkannya di
atas makanan hingga manusia me-
lihatnya? Barangsiapa yang menipu

maka dia bukan termasuk golongan
kami. (HR. Muslim roz)

Rosululloh ffi bersabda:

oy t";416 :?u:at
. ,t1 .t ot '6" .i,,

Lc{&t d L"d 3J1;u Lal u-t a
t,
--. / o - i ,z zt.a5; C..etr Lc:5 j

lual beli itu berdasarkan pilihan se-

lama belum berpisah. Apabila ked-
uanya jujur dan menjelaskan, maka
keduanya akan diberkahi dalam jual
beli mereka. Apabila menyembun-
yikan dan dusta, maka terhapuslah
keberkahan dari keduanya. (HR.
Bukhori zo7 g, Muslirr. ry32)

:: Jangan mengurangi
timbangan

Selayaknya bagi penjual un-
tuk memenuhi timbangan dan
tidak menguranginya, sebagai-
mana ketika dia mengambil
barang senang untuk dipenuhi
timbangan dan tidak dikurangi,
maka demikian juga selayaknya
dia be4aku adil kepada pembeli.
Alloh $6 berfirman:

',tg;at:, uv
3 oe'6"qAi J"tiLi{
it a; ';t tiVtls.,Y

{@
Kecelakaan besailah bagi orang-
orang ynng curfrng, Qaitu) orang-
orang yang apabila menerima ta-
karan dari orang lain mereka minta
dipenuhi, dan apabila mereka mena-
kar atau menimbang untuk orang
lain, mereka mengurangi. (QS. al-
Muthoffifiin [83]:r-3)

adzanJum'at

A[oh ffi berfirman:

3# t:11-r,-t; u"fi eJiV

Y#G z;*ji t', r,, 6tLx

{6irlt;t;kol-rlp
Hai or ang- or ang y ang b eriman, ap a-
bila diseru untuk menunaikan sholat
pada hari Jum'at, maka bersegeralah
kamu kepada mengingat Alloh dan
tinggalkanlah jual beli. Yang demiki-
an itu lebih baik bagimu jika kamu
mengetahui. (QS. al-|umu'ah[62]:
e)

Demikianlah ulu yang dapat
kami paparkan seputar masalah
mencari rezeki. Semoga berman-
faat bagi saudara-saudaraku sei-
man dimana pun berada. Amin.
Allohu A'lam

Majalah

At.$URQON

diq. Mall14d,at-F.r{qori,

$iowo$idai. u:GreetkJAIlM
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'Usaha orang-orang kafir dalam menghadang dak-

wah Rosululloh ffi terus dilakukan. Berikut ini kita
lanjutkan pembahasan seputar tipu daya mereka
yang lain untuk menjadi ibroh bagi kita atas makar
orang-orang kahr zaman sekarang.

MEMINTA DISEGERAKAN ADZAB

Terkadang Rosululloh ffi *"ttgutlcam orang-
orang kafir dengan adzab apabila mereka tetap
dalam kekafiran. Maka tatkala adzab tertunda me-
reka meminta kepada Rosululloh agar disegerakan
datangnya adzab dengan maksud untuk memper-
olok-olok Rosululloh ffi dan mereka beranggapan
ancaman adzab itu tidak akan memadhorotkan me-
reka dan tidak akan terjadi selamanya, maka Alloh
menurunka n ay at- ay at untuk mengingatkan mereka
di antaranya firman Alloh:

l; t.,/-- a .i-',: -..4
A|*'-'^J i,4?'"diel -r-J t{ $ )z-;.;.j"b

[ !' -Y ) .' J i

{ :}'u"$iL
Mereka meminta t rpodo*o supaya segera ditirunkan
adzab. dan sesungguhnya Jahannam benar-benar meli-
puti orang-orang ynng kafir, (QS. al.Ankabut[29]t 54)
(Lihat Roudhotul Anwar 54)

BERTANYA KEPADA ORANG-ORANG YAHUDI TENTANG KEBENARAN

RISALAH MUHAMMAD ffi
Yahudi adalah orang-orang yang berilmu tentang

risalah kenabian lewat kitab-kitab Taurot dan Injil.
Maka orang-orang kafir Quraisy mengirim utusan
ke Madinah untuk menemui ulama-ulama Yahudi
di sana dan menanyakan beberapa pertanyaan yang
akan diajukan Rosululloh dengan tujuan untuk me-
lemahkan beliau. Maka orang-orang Yahudi berkata
kepada mereka tanyakanlah kepadanya tentang
pemuda Kahfi, Dzul Qornain dan Ruh. Maka Alloh
menurunkan ayat tentang berita para pemuda terse-
brr.Lt Can Dzul Qornain dalam ayat-ayat di surat al-
Kahfi dan Alloh menurunkan ayat tentang ruh fir-

an-Nya.

. . . D nn mer eka b er t any a kep ad amu t ent an g r oh. Kat akan-

lah: "Roh itu termasuk Ltrusan Robb-ku, dan tidsklah
kamu diberi pengetnhuan melainkan sedikit." (QS. al

Isro' 85) [ihat shohih Tirmidzi 336t) maka semua
pertanyaan mereka dijawab oleh Rosululloh dengan
wahyu namun mereka tidak beriman karena mereka
tidak menginginkan hidayah.

TAWARAN YANG MENGGIURKAN

Mereka menawarkan kepada Rosululloh ffi ugu,
beliau memenuhi keinginan mereka maka diutus-
lah Utbah bin Robi'ah untuk menemui Rosululloh
dan berkata kepadanya. Utbah berkata: "Wahai pu-
tra saudara, sesungguhnya engkau adalah keluarga
kami yang anda ketahui tentang kedudukan nasab-
mu di tengah-tengah kami lalu kamu datang mem-
bawa perkara besar yang memecah belah jamaah
kaummu. Maka dengarkanlah akan aku sampaikan
beberapa perkara kepadamu barangkali anda mau
menerima sebagiannya. Seandainya kamu meng-
inginkan harta dengan ajaran yang kamu bawa ini
maka kami kumpulkan harta kami untukmu agar
anda menjadi orang yang terkaya di antara kami
atau jika anda menginginkan kehormatan maka
kami akan mengangkatmu sebagai pemimpin kami
yang kami tidak memutuskan perkara tanpa per-
setujuanmu atau kalau anda menginginkan kerajaan
maka kami akan mengangkatmu sebagai raja, atau
kalau kamu menginginkan wanita kami akan meni-
kahkanmu dengan sepuluh wanita yang kamu sukai.

Ataukah yang kamu bawa ini adalah pengaruh dari
jin yang tidak bisa anda sembuhkan maka kami akan
mencarikan ahli dan obat yang dapat menyembuh-
kanmu dan akan kami keluarkan seluruh harta kami
hingga kamu sembuh." Maka tatkala Utbah selesai

dati beberapa tawaran tersebut maka Rosululloh
membacakan ayat kepadanya yaitu awal surat Fush-
shilat hingga sampai kepada ayat :

3 lr\n
s
6 lr
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I ika mereka b erp aling makn knt akan-
Iah: "Aku telah memperingatkan
kamu den gan p etir, sep er ti p etir y ang
menimpa kaum 'Aad dan Tsamud".
(QS. Fushshilat [4t): ry)

Ketika mendengar ayal ini
maka Utbah berdiri dalam ke-
adaan sangat takut, seakan petir
akan menyambarnya dan kembali
menemui Quraisy mengabarkan
kepada mereka bahwa apa yang ia
dengar dari Rosululloh bukanlah
sihir, bukan perdukunan, dan ia
mengusulkan agar mereka mem-
biarkan Muhammad dengan uru-
sannya. (Sana,-lnya dihasankan
oleh al-Albani dalam F.iqih Siroh
al-Gho ,rll hlm. rr3) Kesaksian Ut-
bah bin Robi'ah tentang benarnya
dakwah Muhammad pada hal ia
adalah musuh beliau ini sangat
memiliki nilai maknawi yang be-
rarti sebagaimana yang dikatakan
bahwa kebenaran itu adalah apa
yang di beri kesaksian oleh mu-
suh. Dan menunjukkan penga-
ruh al-Qur'an terhadap jiwa yang
rnendengarkannya dan mentad-
abburi makna-makn anya. (Hadza
Habibhlm. no)

Dalarn kitab Siroh Abu Bakr al-
Jazafti dikatakan demikian inilah
politik yang berlaku di dunia in-
ternasional yaitu apabila nampak
di tengah-tengah umat seseorang
yang rnemiliki pengaruh maka
mereka mengadakan perunding-
an dengarurya dan menawarkan
hal-hal yang persis seperti yang di-
lakukan Utbahbin Robi'ah di atas
hingga ia ridho dan menerima ke-

' inginan mereka serta ia diam dan
tidak menyelisihi mereka, sampai
akhir-akhir ini muncul paham
komunis di mana tidak ada bagi
mereka istilah berunding dan ta-
war-menawar, akan tetapi mereka
menempuh praktek intimidasi

a-LJl a:-Jl t )JJ1
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dan penyiksaan hingga mereka
menghabisi nyawanya atau ia
bungkam atau binasa. Demikian
ini karena mereka tidak beriman
kepada Alloh dan hari Kiamat se-

hingga menyiksa manusia seakan
ia bukan manusia melainkan se-

batang pohon atau sebuah batu
maka kita dengan nama Alloh
melaknat mereka dan berlepas
diri dari kejahatan mereka. @;dz;
Habibhlm. rc)

TIGA MASALAH POKOK VANG MEREKA

PERDEBATKAN

Seluruh pengingkaran dan
permusuhan orang kafi r terhadap
dakwah Rosululloh H5 adalah
berkisar pada 3 masalah pokok
yaitu: hari kebangkitan, kenabian,
dan tauhid Uluhiyah.

tr Hari kebangkitan
Mereka tidak beriman kepada

hari kebangkitan dengan alasan
bahwa hal itu tidak masuk akal.
Karena ifu mereka mengatakan:

/ -. - 4 t -i I i z -
t .$ O*'7yJ b,l l^:hs'j

Utrrrf,o arrtota: 'Apakah betul, apa-

bila kami telah mati dan kami tekth
menjadi tannh dan tulang-belulang,
apakah sesungguhnya kami benar-
bennr akan dibangkitkan? (QS. al-
Mu'minun [4]:82)

Oleh karena mereka tidak beri-
man pada hari kebangkitan maka
ibadah mereka kepada Alloh dan
patung-patung adalah agar me-
reka dekat kepada Alloh sehingga
Alloh melimpahkan rohmat-Nya
kepada mereka di dunio berupa
kesehatan, harta, suburnya perta-
nian dan peternakan serta terhin-
dar dari musibah.

E Kenabian
Mereka mengakui kejujuran

dan amanah Rosululloh serta
akhlaknya yang mulia akan tetapi
menyangka bahwa derajat kena-
bian tidak diperoleh oleh seorang

manusia. Menurut mereka Rosul
bukan dari manusia dan manusia
tidak berhak menjadi Rosul. Atau
menurut rhereka seorang Nabi
harus memiliki kerajaan yang me-
miliki segala fasilitas kerajaan mu-
lai dari para pelayan, pengawal,
perbendaharaan haita, kebesaran
dan lain-lain sementara Muham-
mad seorang yatim dan miskin
yang bekerja di pasar-pasar untuk
mencari nafkah. Mereka berkata:

4 6r*'';rtt;DiJLU
t)J,\'$ qt'$:il

,\;1 3r* "aL
Dan mereka berkatq: "Meingapa Ro-
sul itu memakan makanan dan ber-
jalan di pasar-pasar? Mengapa tidak
diturunkqn kepadanya seorang ma-
laikat agar mnlsikat itu memberikan
peringatan bersama-sama dengan
dia? (QS. al-Furqon [zil Z)

tr Tauhid Uluhiyah
,Adapun tauhid uluhiyah ini-

lah masalah paling besar yang
mereka ingkari, padahal mereka
meyakini tauhid rububiyah dan
asma'wa sifat, bahwa Alloh Pen-
cipta Pengatur rezeki dan yang
memberi manfaat dan madhorot.
Mereka menjadikan sesembah-
an selain Alloh berupa wali dan
orang sholih untuk mencari keri-
dhoan mereka. Sehingga mereka
menjadi perantara antara mefeka
dengan Alloh untuk memberi
syafa'at kepada mereka lalu me-
reka berdo'a dan meminta kepada
wali-wali tersebut baik mereka
mengabulkan atau lewat syafaht
mereka di sisi Alloh. Mereka me-
ngakui ibadah kepada Alloh akan
tetapi tidak meninggalkan ibadah
kepada selain-Nya, mereka tidak
menerima apabila ibadah semata
kepada Alloh tanpa selain-Nya.
Oleh karena itu tatkala Rosu-

);')i I jr^ Jclrv'rh

(.t; (nSvi ti,iilrt X
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tr Srno

lulloh mengajak mereka untuk
ibadah kepada Alloh satu-satu-
nya tanpa syirik, mereka menolak
dengan sombong, firman Alloh
mengisahkan mereka:

-t+,sQl+Si"1l.,iiX

Mengapa ia menjadikan sesembah-

sn-sesembahan itu IIah yang satu
s aj a? S esun g guhny a lni b ennr -b ensr
suatu hal yang sangat mengheran-
kan. (QS. as-Shod [t8]' S). [ihat
qr-Roudhotul Anwar 34)

SIKSAAN KAFIR QURAISY

Tatkala semua cara yang di-
tempuh oleh kafir Quraisy un-
tuk menghalangi Rosululloh dan
sahabatnya tidak membuahkan
hasil maka mereka menempuh
jalan kekerasan yaitu menyiksa
Rosululloh dan para sahabatnya
dengan berbagai macam siksaan
mulai dari pukulan hingga upa-
ya pembunuhan. Tindakan ini
adalah senjata satu-satunya bagi
para pembangkang tatkala me-
reka tidak memiliki hujjah.

Abu Huroiroh berkata: "Ber-
kata Abu ]ahl kepada kaumnya:
'Apakah Muhammad melumuri
wajahnya dengan tanah (sujud)
di hadapan kalian?" Mereka men-
jawab: "Iya." Maka ia berkata:
"Demi Latta dan Uzzaseandainya
aku melihatnya melakukan hal
itu maka akan aku injak lehernya
atau aku tenggelamkan wajahnya
dalam tanah."

Kemudian Rosululloh datang
dan melakukan sholat, maka Abu
]ahl datang dengan maksud untuk
menginjali leheinya M, tibu-ttbu
ia mundur ke belakang dengan
cepat penuh rasa takut. Ketika ia
ditanya ia menjawab: "Sesung-
guhnya antara aku . dengannYa
(Nabi Muhammad ffi) ada parit
di dalamnya ada api'yang me-
nyala, sesuatu yang menakutkan
dan penuh dengan sayap-sayap."

ulloh berkata: "Seandainya

ia mendekat kepadaku sungguh
ia akan disambar oleh malaikat
satu-persatu dari anggota tubuh-
nya dan Alloh menurunkan ayat:

-,', 
rt

.:!) ji*l ol;j

Ketahuilnh! Sesungguhnya ma&u-

sia benar-benar melampnui batas.

Ksrenn dia melihst dirinyn serba cu-
kup. (QS. al-Alaq 196l:6-7) sampai
akhir surat. (Muslim 2797)

Urwah bin Z:ubair berkata:
'Aku bertanya kepada Abdulloh
bin Amr tentang apa yang paling
keras yang dilakukan oleh orang-
orang musyri( terhadap Rosu-
lulloh." Maka beliau menjawab:
'Aku melihat Uqbah bin Abi
Mu'aid datang kepada Nabi ffi
ketika itu beliau sedang sholat,
ia melilitkan pakaiannya di leher
Rosululloh dan mencekiknya de-
ngan sekeras-kerasnya, lalu Abu
Bakr datang dan mencegahnya
seraya berkata: 'Apakah kalian
akan membunuh seseorang yang
mengatakan Robbku Alloh se-

dang ia telah membawa keterang-
an yang jelas dari Robb kalian?"
(HR. Bukhori36T&)

Berkata Ibnu Hajar: 'Abu Ya'la
dan a|-Bazzar meriwayatkan de-

. ngan sanad yang shohih dari Anas
berkata: Orang-orang Quraisy Per-
nah memukul Rosululloh hingga
beliau pingsan maka Abu Bakr
berdiri dan menyeru: "Celaka ka-
lian apakah kalian membunuh se-

seorang yang mengatakan Robbku
Alloh!!" Maka mereka meninggal-
kan Rosululloh dan menyerang
Abu Bakr." (al-Fath, nlry)

Uthaibah bin Abu Lahab Per-
nah menyobek baju Rosululloh
dan meludah di wajahnya akan
tetapi ludahnya kembali men-
genai dirinya dan tidak menge-
nai Rosululloh dan Rosululloh
mendo'akan kebinasaan baginya:
"Ya Alloh kirimkan kepadanYa
binatang buas untuk memang-
sanya." Maka ia diterkam seri-

gala tatkala ia berada di Syam.
Demikian pula istri Abu Lahab
pernah membawa batu besar un-
tuk melempar Rosululloh tetapi
Alloh melindungi beliau. (ad-
DaIs'iI, zltg6) dengan sanadhasqn
lighoirihi.

Imam Ahma d'i(!6 meriw ay at-
kan: "Sekelompok Quraisy ber-

lumpul di Ka'bah dan bersumpah
dengan Lalta,Uzza, Manat, Naila
dan 'Isaf (nama patung-patung
mereka):'Seandainya kita melihat
Muhammad kita akan bangkit se-

rempak menyerangnya dan tidak
melepasnya hingga ia mati.'Lalu
Fathimah putri beliau mengabari-
nya apa yang mereka katakan dan
beliau datang melempari mereka
dengan segenggam tanah dan
siapa saja yang terkena lemparan
ia mati terbunuh di perang Badar.
(al-Musnnd 27621 Berkata Ahmad
Syakir: "Sanadnya hasan."

Anas bin Malik berkata:
"Suatu hari Jibril datang sedang
Rosululloh +k duduk dalam ke-
adaan sedih dengan berlumuran
darah karena dipukul oleh bebe-
rapa penduduk Makkah, maka Ji-
bril bertanya: Ada apa denganmu
wahai Rosululloh?' jawab beliau:
"Mereka memperlakukan'aku
begini dan begitu.' Jibril berkata:
"Maukah kamu aku perlihatkan
tanda kekuasaan Alloh." Jawab
beliau: "Iya." librll berkata: "Li-
hatlah kepada pohon di belakang
lembah itu dan panggillah ia."
Maka Rosululloh memanggilnYa
dan pohon itu datang dengan
berjalan hingga berdiri di dePan
beliau lalu Jibril mengatakan ke-
pada beliau perintahkan ia agar
kembali maka Rosululloh meme-
rintahnya dan ia pun kembali
ke tempatnya semula maka kata
Rosululloh: "Cukuplah bagiku."
(HR. Ahmad 3ln3) danlbnu Majah

4oz8 dengan sanad yang shohih)

Inilah sunnatulloh Yang ber-
laku pada umat manusia bahwa
yang paling keras ujiannya adalah
para Nabi lalu yang semisalnYa
dan yang seterusnya sebagai-
mana dalam hadits shohih . Wal-

lohu a'lam.[]

{ O bt# ?&P 't 1l
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adalah dusta menurut orang yang
memahaminya.

Maka tauriyah hakekatnya adalah
bukan suatu kedustaan, hanya saja
orang yang mendengarnya mema-
hami dengan pemahaman yang
berbeda sehingga hal itu dusta
menurutnya.

Maka para Nabi mereka adalah
orang-orang yang disucikan dari
berbuat dusta, terlebih dusta dalam
hal penyampaian syariat.

Berkata al-Maziri: ?dapun dusta
yang ada kaitannya dengan pe-
nyampaian syariat dari Alloh ffi
maka para nabi mereka ma'sum
darinya, baik sedikit ataupun ba-
nyak, sedangkan dusta yang tidak
berkaitan dengan urusan penyam-
paian syariat, seperti seka li berdusta
pada perkara-perkara yang remeh
dari perkara-perkara dunia, maka
kemungkinan kema'sumannya
ataupun kemungkinan terjadinya,
ada dua perkataan yang masy-
hur dari kalangan salaf dan kholaf
(maksudnya sebagian mengatakan
hal itu terjadi, sebagian yang lain
mengatakan tida k terjad i-pent)i'

Berkata lbnu Aqil: "Secara dalil akal,
maka pasti akal menolak pemut-
lakan lafadz dusta kepada Nabi lbro-
him, karena akal yang sehat pasti
akan menuntut bahwa seorang
Rosul itu haruslah dari seorang
yang stiqoh (terpercaya) yang akan
diketahui dengannya, kebenaran
apa yang dia bawa dari Alloh ffi,
sedang tidak ada ke-stiqoh-an bagi
orang yang boleh berbuat dusta,
maka bagaimana mungkin bila ada
kedustaan pada diri beliau!!?, hanya
saja, pemutlakan lafadz dusta atas
beliau karena memang hal itu nam-
paknya adalah sebuah kedustaan
bagi orang yang mendengarnya,
(padahal sesungguhnya hal itu bu-
kanlah dusta-pent) dan seandainya
pun nabi lbrohim pernah berdus-
ta, maka hal itu tidak mungkin di-

KIseH SHoHIH

lakukan kecuali pada keadaan di-
mana beliau tengah ditimpa rasa

takut yang sangat, kalaupun tidak
demikian, maka berdusta pada ke-
adaa n-keadaa n tersebutitu d iboleh-
kan, bahkan terkadang berdusta
hukumnya menjadi wajib, apabila
dalam rangka untuk mengambil
madhorot yang paling ringan dan
menolak mafsadah yang lebih bg-
sar, adapun menamakan hal itu
adalah sebuah kedustaan, maka
tidak diinginkan dengannya untuk
pencelaan, maka dusta sekalipun
merupakan sesuatu yang jelek,

akan tetapi terkadang hal itu men-
jadi baik bila ditempatkan pada
tempatnya, dan diantaranya adalSh
seperti pada keadaan tersebut di
atas. (Lihat Fathul Baari: o / +zs)

Ketiga: Bolehnya menerima hadiah
dari orang musyrik, dalam kisah
di atas raja tersebut memberikan
hadiah seorang pelayan yaitu Hajar
kepada Saroh dan Saroh pun me-
nerimanya.

Namun jika dikhawatirkan bila kita
menerima hadiah timbul wala'
(kecintaan) kepada mereka, atau
dikhawatirkan terpengaruh dengan
mereka, maka harus dihindari. Kita
sering melihat praktek-praktek kris-
tenisasi salah satu caranya adalah
dengan membagi-bagi mie in-
stant, dengan membebaskan biaya
sekolah dan lain-lain, tapi dibalik
itu semua mereka memiliki makar
yang sangat keji yaitu menggiring
muslimin masuk agama mereka,
naudzubillah. Saudara kita yang ti-
dak memiliki landasan aqidah yang
kuat sering tergiur dengan iming-
iming mereka.e

Keempat: Keikhlasan niat termasuk
sebab terkabulnya do'a.

Tatkala berdo'a hendaklah kita
merghadirkan hati, Rosululloh ber-
sabda dalam sebuah hadits yang
diriwayatkan oleh lmam Tirmidzi

MwM,nM,o
dan lmam Hakim;

i lu,t"4"i $1r1 hr jL":i

ti^t,t4x"l li,r tf rt,tbt:

o) Jttt J;"
I l/ t /

Berdo'alah kepada Alloh dengan
engkau yakin akan terkabulkan,
ketahuilah bahwa Alloh tidak akan
mengabulkan doa seseorang ham-
ba dari hatiyang lalai. (HR. at{irmi-
dzi z+t g, Shohihul Jami' zqil

Kelima: Cobaan orang sholih untuk
me4inggikan derajat mereka.

Rosululloh bersabda:

w ;b')t at €4,7,
t;i..tr lS'u^

Sesungguhnya besarnya pahala se-

banding dengan besarnyo ujian, dan
apabila Alloh mencintai suatu kaum,
maka Alloh menguji mereka, ba-
rangsiapa yang ridho maka baginya
keridhoan Alloh dan barangsiapa
yang murka maka baginya kemur-
kaan Alloh. (HR. at-Tirmidzi ztgo)

Alloh $i$ memerintah Nabi lbro-
him N*tt untuk menyembelih
lsmail adalah ujian yang sangat
berat. Alloh ffi menguji Nabi lbro-
him untuk membuktikan apakah
ia lebih mencintai Alloh $S atau
mengutamakan perhiasan dunia,
sehingga pantaslah apabila Nabi
lbrohim menjadi kholilulloh (keka-
sih Alloh $6), kur"nu beliau lebih
mendahulukan Alloh ffi dariyang
selainnya.

Borcam[ung fie halaman 64

:fr,e t"trs,eul
24d

. t ,,6 6- 6

,rrxi' u"p "+i lil cll dl-,
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SEPENGGAL KISAH

lulloh ffi mengalami ke- ROSULULLOH
KEMADINAH

lleh Ahwadsabiclbin abdul t athif lbuYusuf :,

1:i,[[[$ff i-'',nd'a:apa', jeffi-E*iii::diriifi
al,Mubarokfuri pada bablr"Tntkah
keduanya {Rosululloh ffi dan Abu
Bakr.+P,) berada di goa:

Krmlsvrunnl KrsAH rNt

Kalau kita baca kitab-kitab yang

menceritakan perjalanan hijrah Nabi

ffi ke kota Madinah, hampir semua

kitab sejarah, bisa dipastikan akan

menemukan kisah ini, dan betaPa

sering kita mendengarnya dari para

penceramah, para ustadz, kyai yang
mengisahkan perjalanan agung
tersebut. Dan yang semakin mem-
buat kisah ini terkenal adalah bah-

wa kisah ini disebutkan oleh yang

mulia Syaikh Shofiyyurrohman al-

Mubarokfuri fr'la dalam kitab beliau
ar-Rohiqul Makhtum. Kitab ini men-
jadi sangat masyhur di kalangan pe-

lajar maupun awam kaum muslimin
karena memenangkan sayembara
penulisan sejarah hidup Rosululloh

ffi yung diadakan Robithoh Alam ls'
lomi, lalu diterjemahkan ke banyak
bahasa dunia, dan di lndonesia lebih
dari satu penerbit yang menerjemah-
kan kitab ini.l

wahai'Abu Bakr?" Abu Bakr menja'
wab: "Saya digigitl' Maka Rosululloh

ffi meludahinya dan segera hilang-
lah rasa sakitnya. (Lihat ar-Rohiqul

Makhtum hlm. r+8)

Tatkala keduanya sampai di goa,

maka Abu Bakr berkata; "Demi Alloh,
jangan engkau masuk sebelum aku

masuk terlebih dahulu, kalau nanti
ada sesuatu biarlah menimpaku dan

tidak mengenaimul'Maka Abu Bakr

pun masuk dan membersihkannya,
dan beliau menemukan ada sebuah

lubang, maka beliau merobek kain

sarungnya dan menutupnya, namun
ternyata masih ada dua lubang lagi,

maka beliau memasukkan kedua kaki

beliau, kemudian beliau memanggil
Rosululloh ffi: "silahkan masuk wa-

hai Rosulullohl' Rosululloh ffi pun

masuk dan beliau membaringkan
kepalanya di pangkuan Abu Bakr

..*-, aan beliau pun tertidur. Tiba-

tiba ada ular yang menggigit kaki

Abu Bakr ,&, dalam lubang, beliau

tidak bergerak karena takut memba-
ngunkan Rosululloh ffi, tapi akhir-

DrnruRr KrsAH rNr

Kisah ini Maudhu'

Hadits maudhu' adalah sebuah

ucapan yang dibuat-buat kemudian
disandarkan kepada Rosululloh ffi
secara dusta. (LihalTadribur Rowi as-

Suyuthi 'r/z.z+) Dalam bahasa lndo-

nesia sering di sebut sebagai hadits

palsu.

Tnrunu HADIs 2

Diriwayatkan oleh lmam Baihaqi

dalam Dala'ilun Nubuwwah z/cz6
berkata: "Telah mengabarkan kePa-

da kamiAbul Husain Alibin Muham-
mad bin Abdulloh bin Busyroni'dia
berkata: "Telah menceritakan kepada

kami Ahmad bin Salman an-Najjar

I Jangan ada yang salah faham bahwa saya mentahdzir kitab ini, kitab ar-Rohiqul Mokhfum adalah sebuah kitab yang bagus, namun seb-agai-

mana kata lmam Malik :nia:"Semua orang bisa membantah dan dibantah kecuali Rosululloh ffil'tidak ada yang ma'shum kecuali beliau ffi dan

Alloh {$b tidak berkehendak untuk membuat sebuah kitab sempurna kecuali kitab-Nya al-Qur'an al-Karim.
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al-Faqihi' dia bqrkata: "Telah mem-
baca kepadaku Yahya bin Ja'far dan
saya mendengarnya," dia berkata:
"Telah mengabarkan kepadaku Ab-
durrohman bin lbrohim ar-Rosibii dia
berkata: "Telah menceritakan kepada
kami Furot bin Sa'ib dari Maimun bin
Mihrori dari Dhobbah bin Mihshon
al-Anzi dari Umar bin Khoththob"
Lalu beliau menyebutkan kisah'di
atas.

Sisi kepalsuan hadits ini disebabkan
oleh dua hal, yaitu:

1. Abdurrohman bin lbrohim ar-
Rosibi

Orang ini disebutkan oleh lmam
adz-Dzahabi da,lam Mizonul I'tiilal:
48o+: Abdurrohman bin lbrohim ar-
Rosibi meriwayatkan dari Malik se-
buah hadits panjang namun bathil,
dan dialah yang tertuduh memalsu-
kannya. Dia juga meriwayatkan dari
Furot bin Sa'ib dari Maimun bin Mih-
ron dari Dlobbah bin Mihshon dari
Abu Musa dengan kisah kejadian di
goa, dan kisah ini serupa dengan ha-
sil pemalsuan orang-orang shufil'

Al-Hafidh lbnu Hajar dalam [isa-
nul Mizan:4963 menyetujui apa yang
dikatakan oleh ad- Dzahabi bahwa
kisah ini serupa dengan hasil pemal-
suan orang tarekat shufi.

2. Furot bin Sa'ib

Berkata lmam adz-Dzahabi'trW
dalam Mizanul l'tidal: 6689: "Furot

. bin Sa'ib dari Maimun bin Mihron.
Berkata lmam Bukhori: Munkar ha-
dits, Berkata lbnu Ma'in: Tidak ada
apa-apanya, berkata ad-Daruquthni
'jnlq dan lainnya: Matruk (ditinggal-
kan)i'

Al-Hafidz lbnu Hajar 'i,ya dalam
Lisanul Mizan: 65zz menyetujui apa
yang dikatakan imam adz-Dzahabi
'.$i6, kemudian beliau berkata: Ber-
kata Abu.Hatim as-Saji: "Para ulama
meninggalkannya. Berkata Nasa'i:
Haditsnya ditinggalkanJ'

Takhrij ini saya ambil dari tulisan Syaikh Ali Hasyisy dalam majalah ot-Tauhid Mesir edisi s tahun zg hlm. t+ dengan beberapa tambahan dari
lainnya.

Kisah dengan lafadl semacam ini adalah yang masyhLr di lndonesia. Ada sedikit perbedaan redaki dengan yang terdapat dalam beberapa ha-
dits. Namun inti permasalahannya sama. Walohu a'lam

a Takhrij ini saya sarikan dari adh-Dho'ifah Syaikh aFAlbani 'tu!a dan Sitsitah Tahdzir Da'iyah oleh Syaikh Ali Al Hasyisy.

*&b

MWmmffi$W KI'AH rAK NYA'A ;
Faedah:

Berkata al-Hafidz: Madzhabnya
lmam Nasa'i 'M' bahwa beliau tidak
meninggalkan haditsnya seorang
rowi sehingga para ulama sepakat
untuk meninggalkannya.' (Syarah
'Nukhbah:6g)

Berkata lmam Suyuthi: lmam
B.ukhori 6.trt menggunakan katq:
"Munkar hadits" p.d. r"orrng yunf;
tidak boleh diriwayatkan hadits
dariny a ! (Ta d r i b t / z +g)

SEpnsnxc BURUNG(
MERPATI DAN IABA-
IABA DI MUL,UT GOA

Krmnswunll rrsnr

Hampir sama dengan yang se-
belumnya, kisah ini pun sangat ma-
syhur dan selalu disebutkan oleh
para penceramah setiap kali menye-
butkan perjalanan hijrah Rosululloh

ffi ke kc;ta Madinah, sehingga seak-
an-akan menjadi sesuatu yang tak
terpisahkan dari kisah hijrah yang
agung tersebut,

AurnH

Saat Rosululloh M dan Abu Bakr
.4! sudah sampai ke goa, maka be-
liau bersama Abu Bakr 4-, masuk
ke dalamnya, lalu datanglah seekor
laba-laba dan sepasang burung mer-
pati ke mulut goa atas perintah Alloh
Ta'ala. Adapun laba-laba maka dia
langsung membuat rumah di mu-
lut goa, sedangkan burung merpati
segera membuat sarang dan berte-
lur disitu. Maka tatkala para pemuda
Quraisy yang sedang kebingungan
karena kehilangan jejak beliau su-"
dah sampai ke dekat goa, maka
ialah seorang di antara mereka pergi
mendekat, akan tetapi karena me-
lihat di mulut goa ada rumah laba-
laba yang belum rusak dan burung
merpati yang sedang bertelur, maka

dia pun balik dan tidak melihat ke
dalam goa. Tatkala teman-temannya
menanyakan: "Kenapa tidak melihat
ke dalam goa?" maka dia menjawab:
"Ada seekor laba-laba dan sepasang
burung merpati di mulut goa, saya
yakin tidak ada siapa-siapa didalam-
nya'! 3

Drnrunr xrsln

Bgrkata Syaikh al-Albani ':!:25

dalam adh-Dho'ifah: "Hadits munkari'

TnruRu xrnH tlr o:

Hadits ini memiliki empat jalan
dengan jalur yang agak berbeda:

:: Jalur pertama (kisah diatas):

Hadits yang menceritakan kisah
ini dirlwayatkan oleh Thobroni dalam
al-Kabir to8z, ol Bqzzan t74t, al-
Uqoili dalam adh-Dhu'afa t46z dan
Baihaqi dalam ad-Dala'il z/zt3 dari
jalan Aun bin Amr al-Qois, dia berka-
ta: "Telah menceritakan kepada kami
Abu Mush'ab al -Makki berkata: "Saya
bertemu dengan Zaid bin Arqom,
Mughiroh bin Syu'bah dan Anas bin
Malik menceritakan hadits di atasi'

Hadits ini hanya diriwayatkan
dari jalan Aun dari Abu Mush'ab,
sebagaimana yang dikatakan oleh
lmam Bazzar, beliau berkata: "Kami
tidak mengetahui ada yang meri-
wayatkan hadits ini kecuali Aun bin
Amr dan dia adalah seorang dari
daerah Bashroh yang masyhur. Se-
dangkan Abu Mush'ab, kami tidak
mengetahui ada yang menceritakan
darinya kecuali Aun."

Sisi cacat hadits ini

1. Aun bin Amr al-Qois

Berkata lmam adz-Dzahabi
dalam Mizanul I'tidal: 6535: Ber-
kata lbnu Ma'in: Tidak ada apa-apa-
nya, berkata lmam Bukhori frli6:"Dia
seorang yang' munkar hadits dan
majhul."
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:A.KNY.ATA s$$glilfi6s
lmam adz-Dzahabi kemudian

membuai contoh hadits munkar
yang diriwayatkan oleh Aun, dan ha-

dits iniadalah salah satunya.

z. Abu Mush'ab

Dia seorang yang majhul ain

sebagaimana yang dikatakan oleh

Bazzar dan al-Uqoili. Dan majhul

ain adalah seorang rowiYang hanYa

diriwayatkan oleh seorang rowi dan

tidak diketahui ketsiqohannya. Hu-

kum hadits majhulain adalah lemah,

sebagaimana yang telah maPan

dalam disiplin ilmu hadits.

:: Jalur kedua

Kisah di atas namun hanYa me-

nyebut laba-laba, tanpa adanya kisah

sepasang merpati.
'- Diriwayatkan oleh Abu Bakr

al-Qodhi dalam Musnad Abu Bakr,

beliau berkata: "Telah menceritakan
kepada kami Basysyar al-Khoffaf
dia berkata: Telah menceritakan ke-

pada kami Ja'far bin Sulaiman, Telah

menceritakan kepada kami Abu lm-

ron, Telah menceritakan kepada kami

Mu'alla bin Ziyad dari Hasan al-Bashri

berkata: "Rosululloh ffi berangkat
bersama Abu Bakr -*, tt" goa, lalu

keduanya masuk, maka datanglah
seekor laba-laba lalu membuat
rumah di mulut goa. Lalu datanglah
para pdmuda Quraisy, namun tatkala

mereka melihat ada sarang laba-laba

di situ maka mereka mengatakan:
"Tidak ada seorang pun yang mema-

sukinya."'

Kisah ini lemah sekali

Sisi kelemahannya adalah:

1. Mursalnya Hasan al-Basri, karena

beliau adalah seorang Tabi'in

dan langsung menceritakan dari

Rosululloh ffi.
Berkata lmam Ahmad Ew"/Fidak

ada hadits mursal Yang lebih
lemah dibandingkan mursalnYa

Hasahi' (Lihat Tadribur Rowi oleh

as-Suyuthi 11204)

2. Basyar al-Khofaf

, Berkata Nasa'i: BasYar: "Tidak

tsiqohj' (adh-Dhu'afa wa

Matrukin:80)

Berkata Bukhori: "Dia munkar
had itsi' (ot-Io ri kh Al Kabi r: 1 935)

Berkata Yahya bin Ma'in: "Dia

seorang yang tidak tsiqohi'

Berkata imam adz-Dzahabi: "Dia

dilemahkan oleh Abu Zur'ah!'

Berkata lbnu Gholabi: "Dia

termasuk Para Pendustal' tu

:: Jalurketiga

Singkat cerita: Dari lbnu Ab-

bas berkata: "Tatkala orang-orang

Quraisy bermusyawarah untuk mem-

bunuh Rosululloh ffi, maka Alloh

tl$ memberitahukan hal itu kePada

Rosululloh M. tvtat<a Rosululloh ffi
memerintahkan Ali bin Abi Tholib
:&i5 untuk tidur di rumah beliau dan

beliau pergi sehingga sampai di goa.

Pagi harinya orang-orang Quraisy tat-
kala menyadaribahwa Rosululloh ffi
telah pergi maka mereka mencarinya

dan sampai ke dekat goa, saat me-

reka melihat ada rumah laba-laba

di mulut goa maka mereka berkata:

"Seandainya dia masuk sini maka ti-
dak mungkin ada rumah laba-laba di

sinil"

Kisah inilemah
Diriwayatkan oleh Ahmad 3zsr, Ab-
durrozzaq: gzal, Thobroni rzr55
dari jalan Ma'mar bin Utsman al-Jazri

dari Muqsim dari lbnu Abbas'

Sisi kelemahan hadits ini:

Sisi kelemahan hadits ini adalah

Utsman al-Jazri

Berkata lbnu Abi Hatim dalam

Jarh watTa'dil z/taz: "Dia tidak bisa

dijadikan sebagai hujjahl'

Dia pun dilemahkan oleh adz-

Dzahabi dalam Mizon 55ro dan lbnu

Hajardalam Lisan: 5526.

Jalan keempat:

Silsilah riwayat: "Saya mencintai
laba-laba."

Diriwayatkan oleh ad-Dailami

dalam Musnad Firdaus. Berkata telah

menceritakan kepadaku baPakku

berkata: "Saya mencintai laba-laba

sejak saya mendengar guruku Abu
lshaq bin lbrohim al Maroghi dan

Muhammad bin Ja'far al Mutho-

hhar-dengan sanad yang panjang

semuanya perowinya berkata': Saya

mencintai laba-laba" sampai kepada

- Muhammad bin Sirin berkata: Saya

mencintai laba-laba sejak saya men-

dengar dari Abu Huroiroh berkata:

Saya mencintai laba-laba sejak saya

mendengar Abu Pakr berkata: Saya

selalu mencintai laba-laba sejak saya

melihat Rosululloh ffi mencintainya
dan beliau bersabda:"Semoga Alloh

ffi membalas sang laba-laba dengan

balasan yang baik, dia membuat sa-

rang untuk melindungiku dan Abu

Bakr saat berada di gua, sehingga

orang-orang musyrik tidak bisa me-

lihat dan menemukan kami."

Derajat hadits ini:

Berkata Syaikh al-Albani: "Munkari'

Sisi kelemahannya:

Di dalam sanadnya terdaPat

seorang rowibernama Abdulloh bin

Musa as Sulami. Berkatd al Khothib al

Baghdadi: Dia banyak meriwaYatkan

hadits-hadits aneh dan mungkar.

Beliau juga berkata: "Dia nneri-

wayatkan dari siapa saja, baik orang-

orang yang majhul maupun lainnYa."

Berkata lmam adz-Dzahabi'iia:
"Dia meriwayatkan hadits Yang aneh

bin ajaib, dia menceritakan hadits
yang tidak ada asal usulnYal'

Berkata Syaikh al-Albani 'l't6:

"Dalam hadits inijuga ada beberaPa

perowi yang tidak saya kenall'

Kesimpulan:

Berkata Syaikh al-Albani'3!6:
"Ketahuilah, bahwa hadits tentang

laba-laba dan dua burung merpati

tidak shohih meskiPun sangat ba-

nyak disebut dalam berbagai kitab

dan ceramah seputar kisah hijrah-

nya Rosulullotr M ke Madinah, oleh

karena itu ketahuilah hal ini." (Lihat

adh-Dho'lfah ttSg)
Wallohu a'lam.
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Muqoddimah: Pada edisi lalu telah kita bahas bersama tiga unsur bahasa
Arab, yaitu isim, f il dan huruf Selanjutnya telah kita pelajari pula satu dari
lima tanda lsrrn yaitu jika kata tersebut memungkinkan untuk ditonwln.

Pada pelajaran kedua kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang
ciri-ciri isim berikutnya. lnsyo'Alloh pada edisi yang akan datang kita akan'
membahas ciri-ciri f iI.

Sidang pembaca rohimokumullohu, dengan kita mengilmu i cvi-crri isim,
f il dan huruf maka sangat membantu kita.membaca dan memahami
warisan dan nasehat para ulama Ahlus Sunnah walJama'ah. Semoga Alloh.
memberi kita ilmu yang bermanfaat.

2. Memungkinkan masuknya Alif danlam (Jl)
kepada kata tersebut
Perhatikanlah contoh berikut:

J. o .1 t,1' so tl'
1.J*JJ .J\ii;l/ 

-
z o j ,z

,-g / t, . -/o dr,

^ 44rb!-Jl -9 o 3'Jl
Z.JJ

3.r.or.,)7,".,
uraJ2J L' jlll dl

i Jeruk itu lezat.

: Bunga itu dikebun.

: Sesungguhnya rumah itu bersih.

Kahrnat yang bergaris atas adalah rsim.karena mempu-
nyai tanda rsim.yaitu adanya Alif dan Lam (Jt).
Setiap kata yang ada Alif dan Lam-nya adalah isim.
Jika ada kata yang tida k mem u ngkin kan kemas ukan Alif
dan Lam maka dia bukan isim, seperti contoh berikut:

;To:, :":ry-d: + d
Kata yang bergaris atas bukanlah isim, karena tidak
mungkin kemasukan Alif dan Lam pada kata tersebut.

3. Kata tersebut bisa kemasukan salah satu
dari huruf nida'(panggilan) 

.

Jika ada suatu kata yang memungkinkan mendapat
imbuhan salah satu dari empat huruf nida'maka sudah
pasti bahwa dia adalah rsim.

Macam-macam huruf nida' adalah: (r f ,=Fi U) nrti
semuanya sama yaitu wahai.
Perhatikan contoh berikut:

.----
1. aJU [ :WahaiFatimah

F;..z.x") $l :WahaiZaid

ti7 
=3. Fit | :Wahaiyang mulia

Pada contoh di atas, kata yang bergaris atas adalah
isim, karena kemasukan huruf panggilan. Setiap kata
yahg memungkinkan menerima salah sbtu dariempat
huruf panggilan berarti rsirn.

- ,* (diatas) 
?,_J!tf,Vk"pada) 

,-r "ap 
@Vdidatam)

t j (dari) g cr" (dart;., ."(dengan) * J (untuk/
milik)
Di antara contohnya dalam kalimat ialah:

o lo

't..-r(lt
/o

z. 1-:t\l
'c

3.c*Jl

+. r1t:lt ;
/O

s. a-ai-l.;Jl

--6. J.r*J

LL"z- f

: Kitab itu diatas meja.

: Saya p.ergi ke sekolah.

: Bapak saya di dalam rumah.

: Saya benci perkoro itu.

: Saya keluar dori kebun.

: Buku inimilikSaid.

,*

t
L)

Kalimat yang bergaris atas adalah rsim karena kemasu-
kan (didahului) huruf jer. Setiap kalimat yang didahului
huruf jer, dia adalah rsirn karena hanya lsim yang bisa
kemasukan huruf jer. Sedangkan f il dan huruf tidak
mungkin kemasukan (didahului) huruf jer.

5. Kata tersebut bisa bersambung dengan
isi m. (m ud hof-m udhofu n i lai h i).

Perhatikan contoh berikut:
\-
J,, to I zt. aJJl Jjd;

Yr"mlAft"AN
KE-2

' Bersama:

Abtl Huvnaid an-Nashr

4. Kata tersebut bisa kemasukan hurufjer.
Huiuf jer adalah huruf yang bisa menjadikan suatu

kata ber-l'rob-kan majrur. Pada umumnya tanda majrur-
nya isim adalah huruf terakhir rsim tersebut di-kasroh,
insyo' Alloh akan datang penjelasan yang lebih rinci ten-
tang tanda-tanda isim majrur.

Huruf jer hanya bisa masuk kepada lsm saja. Setiap
kata yang kemasukan (didahului) huruf jer maka kata
tersebut adalah isim.Di antara hurufjer adalah:

etJl i;J| 1 ,.t .11 59wsfr -^
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BELAJAR BAHASA ARAB

: Kitabnyo Zaid

\ 

- 

t -'o'
r. ,irt i>tf .'JIlJl : oLQurbn Kalamulloh

Kafimat yang bergaris atas adalah rsim karena meneri-

ma tanda islm yaitu bisa bersambung dengan isim lain.

Perhatikanlah keterangan di bawah ini:

Kata i';, adalah rsim, karena bisa bersambung de-

ngan iim'yang lainnya yaitu tafdzut ialatah,irt, dan dia

(tafdzutjatatah ,irr) adalah isim karena ada Alif dan Lam.

fata i(f adalah isim, karena bisa bersambung de-

ngan isini yang lainnya yaitu kata ri-r , dan dia (kata

+l ) adatan isim karena huruf terak6ir ber-horokot tan-

win.

rata iitr adalah isim, karena bisa bersambung de-

ngan isim yang.lainnya yailu lafdzulialalah "1r, 
dan dia

(lafdzuljalalah ;t ).

Jadi setiap kata yang memungkinkan bersambung de-

ngan lsirn yang lainnya maka sudah dapat dipastikan

bahwa kata tersebut adalah isim sebagaimana contoh

dan keterangan di atas.

Sedangkan rinciannya adalah sebagai berikut:

fata ( LUf ) disebut sebagai mudhof ( uU)i I

dan kata'( *') ) disebut sebagai mudhofun ilaihi

Hi:#ll*"u", disabuns menjadi *.: -V ae-

ngan istilah lain kata tersebut disebut sebagai susunan

mudhof-mudhofun ilaihi (rslm bersambung dengan lslm

lainnya). tnsya'Alloh akan datang penjelasan lebih rinci

tentang mudhof-mudhofun ilaihi supaya bisa dipahami

makna mudhof (bersandar atau bersambung).

Kesimpulan
Apabila suatu kata menerima salah satu tanda dari tan-

da-tanda isim maka dinamakan isim.Tidak harus semua

tanda-tanda isim itu ada pada kata tersebut. Bisa jadi

suatu kata memiliki satu tanda rsim saja atau memiliki

lebih dari satu tanda isim.

Perhatikanlah contoh di bawah ini:
t ^ 

-t 
^,t. aL J'At G zettAt:Kiamat,apaharikiamatitu?

,'r"i'il,'*i i, t::n;;:,,i,f,l,t1Ji*,*

Kata yang bergaris atas adalah isim yang mempunyai

satu tanda isirn yaitu diawali Alif dan [am. Sekalipun dia

hanya menerima satu tanda isim kata tersebut tetap

disebut sebagai isim.

Perhatikanlah contoh di bawah ini!

' >i * .o tt | :o.
1. t'J 

"* ly"r.; oi :Puasaitulebihbaikbagikalian.

---r 
"2.1 '!y \r" p :APakahkamuPunYauangT

Kata yang bergaris atas adalah isim yang mempunyai

satu tanda yailu tonwin, sekalipun dia hanya menerima

satu tanda, namun kata tersebut tetap disebut sebagai

isim.
e

Adapun contoh isim yang mempunyai tanda lslm

lebih dari satu adalah sebagai berikut:

a, , -7--1 ,
.r . .aUI ) L>!\ ,sj : ...dari kalangan jin dan manusia.

\ 

-ro\ -y S : Saling berwasiat dengan kesabaran.

Kata yang bergaris atas adalah isimyang mempunyai

dua tanda yaitu kemasukan hurufier dan adanya alif

lam.

Perhatikanlah contoh berikut ini!

jj;i y;, u :wahaiseorangtaki-laki
\:. ' r ' 

Tolonglahsaya.

rata it-, adalah isim yang mempunyai dua tanda

isim yaitu adanya tanwin dan masuknya huruf panggil-

an kepadanya.
. . o r,,, 

: ... vane di lehernva ada
-1.*c '-r _F LAJ1.> )
'*o,o ";-io",on 

,', ; r"Z .':::::r'1,2i1",",0" ,r,.
yaitu adanya tanwin don masuknya huruf ier.

Kaidah:

Ada dua tanda isim yang tidak mungkin bertemu

dalam satu kata yaitu tanwin dan AIif dan Lam. Setiap

isimyang sudah ada Atif dan Lam-nya maka tidak boleh

ditanwin.
Perhatikanlah contoh di bawah ini!

.L(J

t ri,
si-Jl r

Kalimat >L;| adalah isim yang ditanwin.karena tidak

ada Atif dan Larn-nya dan kalimat ,-l,;,Jr adalah isim

karena ada alif lamnya, pada keterangan di atas sudah

kita jelaskan bahwasanya ada dua tanda isim yang ti-

dak mungkin bertemu dalam satu kata yaitu tanwin

dan alif lam. Oleh karena itu, setiap kata kalau tidak ada

alif lamnya maka kata tersebut di tanwin sebagai mana

contoh di atas. Wollohu o'lam .

o6 r,

" -dV

t 04 o 1 o

ulJr '. .-Jr ) \.;Le t, '' \?.

Betaiar bahoso Arab harus berkesinlmbunsan anturt y::;[;;;r:il;,;i#::;#:Yfff:!#*
kart bagi pembnct 0g0r nengulsli setinp mnteri yln
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PENGUMUMAN ICMATIAN
Al-Hafizh lbnul Mulaqqin berkata:"Mengumumkan

kematian seorang terbagi menjadi dua macam:

Pertama: Pengumuman dengan tujuan agama, seperti
untuk memperbanyak jama'ah guna mendapatkan
do'a mereka, memperoleh kesempurnaan bilangan
yang dijanjikan untuk diterima do'a mereka yaitu
empat puluh dan seratus orang, atau bertujuan agar
orang-orang mengantarkan jenazahnya dan menu-
naikan haknya.

' Makna initelah disinyalir dalam sabda Nabi M:"Ke-
napa kalian tidak memberitahuku tentang kema-

. tiannya?" dan beliau juga mengabarkan kematian
para komandan perang Mu'tah, yaitu Ja'far, Ziad bin
Haritsah dan Abdulloh bin Rowahah.

Kedua: Pengumu ma n ala jahil iyya h yang berisi menye-
butkan kebaikan-kebaikan orang yang meninggal
dan menampakkan kesedihan dan memperbesar
keadaan kematiannya.

Hal ini diambil dari larangan Nabi ffi tentang me-
ngumumkan kematian sebagaimana dalam riwayat
Tirmidzi dan beliau flb menshohihkannya.

Jenis pertama hukumnya sunnah dan kedua adalah
haram. Perincian ini merupakan konsekwensi hadits-
hadits shohih tentang masalah ini. (Al-l'lam bi Fawaid
U m d a ri I Ah ka m 4/ 387 -388)

Para ulama madzhab Hanafiyyah, Malikiyyah,
Syaf iyyah dan Hanabilahr bersepakat mengatakan
bahwa disunnahkan melepas ikatan di bagian kepala
dan kaki ketika mayit diletakkan di kuburnya. Hal yang
mendasari mereka untuk mengatakan sunnah adalah
sebagai berikut:

Pertama: Diriwayatkan bahwa Nabi tatkala memasuk-
kan Nu'aim bin Mas'ud ke kubur, beliau melepas ikat-
annya dengan mulutnya2.

Abu ubaidah al-Auari

Kedua: Perbuatan para sahabat dan tabi'in, seperti diri-
wayatkan dari Samqroh bin Jundub, Abu Huroiroh,
Sya'bi, lbroil?rn an-Nakho'i, Dhohak, Hasan Bashri,
lbnu Sirin dan sebagainya3

Ketiga:Tujuan mengikat kafan adalah karena khawatir
terbuka, sedangkan kekhawatiran itu tidak perlu lagi
ketika mayit telah dikubur.kan.

Samahatus Syaikh Abdul Aziz bin Biz berkata:
"Demikianlah yang afdhol (melepas ikatan kafan) ber-
dasarkan perbuatan para sahabat!' (Majmu Fatawa
13/195) Bahkan, sebagian ulama mengatakan: "Sean-
dainya ikatan kafan lupa dilepas, maka boleh untuk
menggali lagi kuburannya guna melepas kafan terse-
but'! (Kasyaful Qona' 2/ 1 07)

Adapun membuka sebagian wajah mayit, maka hal
itu tidak disunnahkan, sebagaimana pendapat mayo-
ritas ulama. Apalagi membuka seluruh wajah mayit,
maka hal itu tidak ada asalnya dalam agama. (Syarh

Mumti'5/363

"AL-MARHUM". BOLEHKAH?I
Sering kita mendengar dan membaca ucapan me-

reka: "Si fulan al-Marhum" (yang dirohmati). Apakah
kata seperti terlarang ataukah boleh?! Jawabnya di-
perinci sebagai berikut:
Pertama: Apabila maksud orang yang mengatakan de-

ngan kata tersebut adalah sebagai bentuk kabar,
maka hukumnya tidak boleh, sebab dia tidak tahu
apakah si mayit tersebut betul-betul mendapatkan

' rohmat ataukah tidak, sedangkan tidak boleh bagi
seseorang untuk memberikan persaksian tentang
sesuatu yang tidak dia ketahui.

Kedua: Apabila maksudnya adalah sebagai do'a dan
harapan semoga Alloh merohmatinya, maka hukum-
nya boleh, karena kata ini bisa bermakna do'a.

Jadi, hukumnya kembali kepada niat sang pelontar,
hanya saja biasanya maksud pelontar dengan kata ini
adalah do'a dan harapan, sehingga hukumnya adalah
boleh.

lihat od-Durrul Mukhtar 2/236, Mawohibul Jotil 2/226, ol-tJmm "t /471 , at-Mughni 3/434
HR. Abu Dawud dalam ol-Marosil 4'19 dan al-.Baihaqi dalam Sunan Kubro 3/4Q7 secara mursal. Dan dalam al-Mushonnaf lbnu
Abi Syaibah 3/326:"Kami mengira dia mendengarnya dari Maeill'I Lihat Sunon Kubro al-Baiha qi 3/371 dan A!-Mushonnaf lbnu Abi syaibah 3/326
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Perincian ini disebutkan oleh Syaikh Muhammad

bi n S hol i h al-Utsa i m i n dalam M ai m u' F atawa 1 7 / 45 1 -452

dan Syaikh Muhammad Nashiruddin al4lbani sebagai-

mana dinuliiloleh murid beliau, Syaikh Masyhur Hasan

Salman dalam Ta'liq kitab DzulQornoin wa Sadduu Shin,

karya Muhammad Raghib ath-Thobbakh hal' 128

CERAMAH DI KUBURAN

Menyampaikan ceramah dan nasehat di kuburan

diperinci sebagai berikut:

Pertama: Menyampaikan ceramah ketika ziarah kubur.

Hukumnya adalah bid'ah tercela, tidak ada tuntunan-
nya, sebab tidak pernah Nabi mengumpulkan ma-

nusia di kuburan untuk berceramah di sana, bahkan

beliau hanya mengucapkan salam, do'a kemudian
pulang. lbnul Haj berkata: "Termasuk bid'ah adalah

perbuatan sebagian penceramah di kuburan pada

malam bulan purnama!' (al-Madkhol 1 /268)

Kedua: Menyampaikan ceramah nasehat saat mengu--

burkan mayit. Hal ini pernah dilakukan oleh Nabi ffi
seperti dalam hadits Ali bin AbiThalib (HR. Bukhori

1362 Muslim .2647).lmam Bukhori membuat bab ha-

dits ini "Bab ceramah di kubur dan duduknya para

sahabatnya di sekitarnya'i Al-Aini berkata: "Dalam

hadits ini terdapat dalil bolehnya duduk di kuburan

dan menyampaikan ilmu dan nasehat di sana;" (Um-

datulQoriSl198)
Jadi, boleh menyampaikan nasehat dan ceramah

di kuburan, tetapi hal itu kadang-kadang saja, tidak di-

lakukan terus-menerus, sebab petunjuk Nabi dan para

salaf yang sering adalah mereka diam dan berfikir ten-

tang kematian. Kalau memang di sana ada ceramah,

maka perlu diperhatikan dua hal:

1. Janganlah ceramahnya tersebut menyibukkan manu-

sia dari menunaikan haksi mayit dan mendo'akannya

karena hal itu lebih dibutuhkan mayit.

2. Janganlah menyebutkan hal-hal yang dapat me-

nambah kesedihan atau meratapi mayit. (Ahkamul

Maqobirfi Syari'oh tslamiyyah, Dr. Abdulloh bin Umar

as-Sahyibani hal. 399-400)

BID'AH-BID' AH STPTTIAR

IENAZAH
Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam

penutup kitabnya yang bermanfaala "Ahkamul Jonaiz"

hal. 305-336 mencantumkan bab khusus mengenai

bid'ah-bid'ah seputar jenazah. Di antara bid'ah dan

penyimpangan yang beliau sebutkan adalah sebagai

berikut:

1. Meletakkan mushaf di bagian kepala orang yang

akan meninggal dunia.

2. Membawa bunga dan foto mayit di depan jenazah.

3. Usai mensholati jenazah, sebagian orang berkata:

'Apa yagg kalian saksikan tentang mayit ini?" Lalu

parq hadlrin menjawab: "Dia termasuk orang sholih"
dan sejenisnya .

4. Adzan ketika memasukkan mayit di kuburnya.

5. Mengukir nama mayit dan tarrggai kematiannya.

Krr KA MI.N-GANTAR IENAZAH
Al-Hafizh an-Nawawi berkata: "Dianjurkan bagi

seorang saat berjalan mengantar jenazah untuk menyi-

bukkan diridengan dzikrulloh dan memikirkan kesudah-

an orang yang mati dan mengingat bahwa demikianlah

akhir kehidupan dunia dan tempat kembali ahli dunia.

Jangan sekali-kali dia membicarakan sesuatu yang

tidak ada faedahnya, karena waktu ini adalah waktu un-

tuk berfikir dan berdzikir. Sangat jelek sekali senda-gu-

rau, ngobrolyang sia-sia dan sebagainya' Kalau hal itu
tercela dalam setiap keadaan, lantas bagaimana dalam

keadaan sepertiini?!

Ketahuilah bahwa pendapat benar dari petunjuk

para salaf adalah diam ketika mengantar jenazah, tidak

mengeraskan suara, baik dengan membaca al-Qur'an,

dzikir maupun lainnya. Hikmahnya sangat jelas sekali,

karena hal itu sangat menenangkan hati dan memusat-

kan pikiran untuk memikirkan masalah jenazah yang

sangat dituntut dalam keadaan ini.

Demikianlah pendapat yang benar, janganlah

engkau tertipu dengan banyaknya orang yang me-

nyelisihinya. Abu Ali Fudhail bin lyadh pernah berpe-

san: "Tapakilah jalan petunjuk dan janganlah engkau

sedih dengan sedikitnya orang yang meniti di atas-

nya! Waspadalah dari jala'n-jalan kesesatan dan jangan

tertipu dengan banyaknya orang yang terjerumus di

dalamnyal"

Adapun perbuatan orang-orang jahil berupa mem-

bacakan untukjenazah di Damaskus maupun selainnya

dengan lagu-lagu yang keluar dari kaidah tajwid, maka

sernua itu hukumnya haram dengan kesepakatan ula-

ma'. (a ! -Adzka r 1 / 423-424, ta hq iq Syai kh Sa li m a l-H i lal i)

Syaikh al-Allamah Abdul Muhsin al-Abbad pernah berkata dalam pelajaran Sunan Abu Dawud:"Saya tidak mendapati sebuah kitab

t"ntung masalah jenazah yang lebih bagus dari kitab Ahkamul Janaizkarya Syaikh al-Albani'i Dan kami sering mendengar para

masayikh kami, murid-murid Syaikh lbnu Utsaimin memuji kitab ini dan menganjurkan untuk membacahya. Semoga Alloh mem-

berkahi mereka semua.
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GIGI EMAS
Soal: Kalau ada orang meninggal dunia dan salah

satu giginya ada yang dariemas, apakah gigiemasnya
dibiarkan saja ataukah dicabut? Bagaimana kalau se-
andainya dicabut malah membahayakan gigi-gigi lain-
nya?!

Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin men-
jawab:

Pertama: Hendaknya kita ketahui terlebih dahulu
bahwa menggunakan gigi emas hukumnya tidak
boleh kecuali kalau memang dibutuhkan, maka ti-
dak boleh menggunakan gigiemas untuk perhiasan,
kecuali bagi wanita kalau hal itu dianggap sebagai
perhiasan dalam adat setempat, adapun bagi kaum
pria maka tidak boleh selama-lamanya kecuali jika
ada kebutuhan.

Kedua: Apabila ada seorang meninggal sedangkan dia
memiliki gigi emas, maka diperinci:
1. Kalau memang .bisa dicabut tanpa merusak makb

hendaknya dicabut, karena hak miliknya telah
berpindah pada ahli waris.

2. Adapun kalau tidak mungkin untuk dicabut ke-
cuali dengan merusak dan merontokkan gigi-
gigi lainnya, maka hendaknya dibiarkan terlebih
dahulu dan dikubur. Kemudian ditunggu sampai
kira-kira mayit tersebut sudah hancur, setelah
itu tergantung ahli 'waris; kalau mereka mau
merelakan maka dibiarkan, tetapi kalau mereka
mau mengambilnya maka boleh baginya untuk
menggali kuburnya dan mengambil gigi emas
tersebut agar tidak menyia-nyiakan harta. (Mojmu
Fotawa Syaikh lbnu Utsaimin 17/89)

ZIARAH KUBUR
Ziarah kubur terbagi menjadi dua macam:

Pertama: Ziarah syar'i, yaitu ziarah kubur dengan tu-
juan untuk mendo'akan mayit. Dan faedah ziarah ini
ada dua macam:

1. Bagi orang yang berziaroh adalah untuk meng-
ingat kematian dan akhirat sekaligus menuai pa-
hala. Hal ini mencakup ziarah ke kuburan muslim
maupun kafir

2. Bagi mayit yang diziarahi adalah mendapatkan
do'a dari saudaranya muslim. Hal ini khusus untuk
ziarah kuburan muslim saja

Kedua: Zlarah bid'ah, yaitu ziarah dengan tujuan untuk
meminta kebutuhan kepada si mayit, meminta do,a
dan syafa'at kepadanya, atau bermaksud do'a di sana

il+rl"ll 
'ilq"Jl 
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dengan keyakinan. bahwa hal itu akan menjadikan
do'anya lekas terkabul.

Ziarah dengan tujuan seperti ini adalah bid'ah, ti-
dak pernah disyari'atkan oleh Nabi dan tidak pernah
dilakukan oleh para sahabat, baik di kuburan Nabi atau
kuburan lainnya. Semua iniadalah termasuk bentuk ke-
syirikan atau perantara menuju kesyirikan. (Qo'idah Jati.
lah fi Tawassul wal Wasilah, Syaikhul lsldm lbnu Taimi-
yyah hal.32-34)

b

Ketahuilah bahwa hadits berkaitan tentang keuta-
maan wafat di tanah haram semuanya tidak shohih dari
Nabi, seperti hadits:

yq, ?icr.+lr r'?\t ^56. c,, pJ,9f eb6,y
Borongsiapa yong meninggol dunia di soloh sotu horam
(Mokkoh don Modinoh), niscoyo Alloh akon membong-
kitkannyo tennosuk orang-orong yong amon pado hari
kiomat.

Hadits ini lemah ditinjau darisegisanad.dan matan-
nya:

1. Sanadnya, Diriwayatkan ath-Thoyyalisi dilam Mus-
nadnya 65 dari Siwar bin Maimun dariseorang lelaki
dirri keluarga Umar dari Umar dari Nabi.

Sanad ini lemah, sebab ada seorang rowi yang tidak
disebut namanya. Demikian juga Siwar bin Maimun
seorang yang tidak dikenal. Hadits ini dilemahkan
oleh al-Hafidh lbnu Abdil Hadi dalam ash-Shorimul
Munkihal. 87.

2. Matan-nya, "Dan hadits seperti ini tidak shohih
selama-lamanya, karena bertentangan dengan al-
Qur'an, sunnah dan ijma umat bahwa sekedar me-
ninggal ditanah haram tidaklah dapat menyelarnat-

. kan seseorang dari siksa dan menjamin keamanan
.darinya.

Tentang masalah ini, saya teringat bahwa saya
pernah menghadiri suatu pengajian di kampung saya,
dalam pengajian tersebut sang da'i mencerit'akan suatu
pengalaman lucu ketika hajinya, dia berkata bahwa
suatu ketika dia di Madinah ketemu seseorang nenek
tua yang ketinggalan kelompok, tanyanya:"lbu, kok be-
lum pulang?!" Jawab si nenek "sengaja pak, saya ingin.
meninggal di sini'i Maka dengan sendau gurau, si dal
itu berkata: "Bu, kalau meninggal di sini, malaikatnya
nanti tanyanya dengan bahasa Arab!'i Akhirnya, si he-
nek itu karena merasa tidak bisa bahasa Arab menga-
takan: "Kalau begitu, saya ingin pulang saja'i Wallohul

s lrwaul Ghalil:'1127

ou-Jl a:Jl {, :-r-Jl 63=er
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Musta'an.6

;r"ldl ,ilsill tr"

Semua orang menghodapi kemotian di pogi hori

Don kematian lebih dekat dari toli sondalnyo-7

'C Y rljt>'i1-Jr i61J

?? S'Jb 6:rt1it '' -'J :
Seandoinya kita teloh moti,kito dibiarkon

Niscoyo kemotion melegokon orong yong hidup

Nomun bila kito moti,kita okon dibangkitkan kemboli

Don ditanyo tentong segolo sesuotu seteloh itu.8

)

'att -J'JG'ob,8( i-.{1 Js

i'r*;itir; Vt Ab 6't-r-

Semuo onok m oinusio, sekalipun berumu r po niong

Suotu h.ar|dia pasti akon drbowo di otos olat

usungon mayoLe

t2

5 9"F3,P Lt:.i t' e bi'
'z;t;.'at 

r; i' ;::'oi r-Jt
o.ro',ooi.o'

ftt'7',.^r"i3#€'uJi;i;riL^l L--+i
Gunokonloh woktu |uongmu untuk memperbonyak sholot

Borongkoli kemotionmu datong tiba-tibo secoro

cepot. 
,

Betapa bonyok orong yang sehot wol oftat,tioda cocaL

Jiwonyo yong sehot melayangtepott 0.

9

l0

l-ihat Mengkritisi Hadits-Hodits Populer oleh penulis. Semoga Alloh memudahkan proses penerbitannya.

Ucapan Abu Bakr ash-Shiddiq. Lihat Fathul Eori lbnu Hajir 7 /308 dan Akhbar Makkah al-Azroqi.2/'154

Ucapan Ali bin Abi Tholib sebagaimana dalam ol-Mausu'oh Syfriyyoh hal. 461, atau ucapan Amir lbnu Dulf sebagaimana

dalamal-BidoyahwoNihayoh lbnu Katsir 10/294danol-WafiifilWofayat lbnu Khallikan 1/3208

Ucapan Ka'ab bin Zuhair sebagaimana dalam Bahiotul Maiolis3/324

Ucapan lmam Bukhori sebagaimana dalam Hadyu Scrl lbnu Hajar hal' 481'

$amDungan dafi halaman 58

Keenam:Orang yang ditimPa kese-

dihan dan kesulitan hendaknYa
menyempatkan diri untuk sholat.

Alloh ffi berfirman:

tlAit,P-.\ta, z,,it\

**t364y
{ r@'r"-;-E.\-

Jodikonlah sobor dan sholot se-

bogoi penolongmu. don sesung-

guhnyo yong demikion itu sungguh

berot, kecuoli bagi orang-orong yang

khusyu'. (QS. al-Baqoroh [2]:45)

Berdoa kepada ar-Rohman ketika

ruku' dan sujud, karena sesung-
guhnya ketika itu Rlloh ffi dekat
dengan kita.

Rosululloh ffi bersabda:

Utjt y. fr+ti L'f'jt,11i

et+ti"eoIt'vl1
E+q|01:*,6|rt

Adopun ruku' mako agungkanlah

Alloh, dan odoPun suiud maka ber-

sungguh-sun gguhloh dolom berdo' o

moko hol ttu songotloh loYak un'

tuk dikabulkonnya doo kolion. (HR.

Muslim)

Ya Alloh sffi.t nanya kePada-Mulah

kami menyembah dan hanYa ke-

pada-Mulah kami memohon Perto-
longan-Mu- A min. Wallohu Alam.

64ft<ttrEdlsl 4 Tahun ketuJuh / Dzul qo'dah l4?8 lNov Des 2OO7l
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Syubhat-Syubhat
Kekufuran

oleh: sholahudin al - Lavnp ung
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Jama'ah kaum muslimin yang dimulyakan
Alloh Ta'ala.

Permasalahan aqidah atau keyakinan adalah
permasalahan yang sangat penting. Pemahaman
aqidah wajib ditanamkan sejak dini pada setiap
muslimin. Aqidah merupakan pondasi yang akan
tegak di atasnya bangunan umat, kebaikan setiap
umat itu terkait dengan selamatnya aqidah me-
reka dari aqidah-aqidah yang menyimpang dari
aqidah shohihah.

Karena pentingnya masalah keyakinan ke-
imanan ini maka seluruh risalah para nabi me-
nyeru kepada perbaikan aqidatr, dan awal dakwah

setian Rosul pasti menyampaikan perihal aqidah.
Sebagai misal adalah perkataan para nabi yang di-
abadikan Alloh dalam firman-Nya:

{@, /i?f"b"14;3vi
Wahai kaumku sembahlah Alloh, sekali-kali tidaklah
ada llah yang haq bagimu selain-Nya. Sesungguhnya
(knlau kamu tidak menyembah Alloh), aku takut kamu
akan ditimpa adzab hari yang besar (kiamat). (QS. al-
Nrof [7]: 59)

u);::;+ l)G-ii r fiib3\i,'Ab



Alloh menciptakan makhluk di dunia ini, ha-
' -- -- --'--: - -- -- -

Berkata Abdulloh ibnu Abbas: 'Antara Nuh
nya untuk beribadah kepada-Nya semata. Alloh
berfirman:

33x.$l clis'Jl & u:*
Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melain-
kan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. (QS. ad-
Dzariyat [5r]:56)

Dan inilah hak Alloh yang harus ditunaikan
oleh hamba yaitu mentauhidkan Alloh, memberi-
kan ibadah hanya kepada-Nya dan tauhid inilah
yang merupakan fitroh yang Alloh letakkan pada
setiap b ayi y ang baru dilahirkan:

ii'irtl-l'r q s
Tidaklah setiap bayi yang dilahirkan, kecuali berada di
atas fitroh". (al-Hadits)

Setiap bayi yang dilahirkan di dunia ini pas-
ti memiliki fitroh yang lurus, setelah itu ada ke-
mungkinan terjadi penyimpangan yang dise-
babkan oleh tarbiyah (pendidikaan) yang rusak,
sebagaimana diisyaratkan Nabi ffi:

AiL^h;-'li u fti. \i utS'i4'- itt 3;lt

Maka kedua orang tuanya-lah yang menjadikan ia Ya-

hudi, Nasrani atau Majusi.

Jama'ah kaum muslimin yang dimulyakan
Alloh Ta'ala.

Tauhid ini pulalah yang merupakan asal, yang
ada pada awal mula alam semesta ini, kemudian
setelah itu datanglah kesyirikan yang merasuk
dan meracuni dunia ini.

eitorr berfirman:

t4li f\'i ui i +,r fi 3,tIi b 6' F

,-t<)i 6lliS qyS 3)-.*.-,

4 *c1:it-i ta,r6i'6 €q 6li
Manusia itu adalah umat yang satu.. (setelah timbut
perselisihan), maka Alloh mengutus para nabi, sebagai

pemberi peringatan, dan Alloh menurunkan bersama

mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di
antara manusia tentang perkara yang mereka perselisih-
kan. (QS. al-Baqoroh lzl: z4)

danAdam -alahimasalam- itu adalah sepuluh abad
yang selama itu seluruhnya mereka berada di atas
syariat yang satu, syariat yanghaq."

Karena memang awal mula terjadinya kesyirik-
an, yaitu tatkala kaum Nuh mereka bersikap ghu-
luw (berlebih-lebihan) kepada orang-orang sholih
dan bersikap sombong terhadap dakwah nabi me-
reka.

Alloh be$rmarx

{ t@t;to;S5e;$('r'r7\ \\--.1 J

D an mereka irOoro, " I an gan sekali-kali kamu menin g-
galkan (penyemb ahan) sesemb ahan-sesembahan kamu
dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (pe-

nyembahan) Wad, dan jangan pula Suwwa', Yaghuts,

Ya'uq dan Nasr." (QS. Nuh [7r]:.4)

|ama'ah kaum muslimin y"rr) ai-.rlyakan
Alloh Ta'ala.

Kadang kala kita menjumpai orang-orang
musyrik itu melakukan kesyirikan bukan karena
mereka tidak memiliki hujjah ataupun sandartn,
akan tetapi sebagian mereka mungkin'memiliki
dalil dan hujjah-hujjaku akan tetapi hujjah-hujjah
mereka adalah hujjah yang rapuh dan lemah, yang
lebih tepatnya kita sebut sebagai syubhat dan !g;
kan sebagai hujjah. Beberapa syubhat yang dilon-
tarkan oleh orang-orang musyrik untuk melegal-
kan kesyirikan mereka adalah:

1. Orang-orang musyrik berdalil dengan apa yar.g
dilakukan oleh para pendahulu mereka. Syubhat
ini ada sejak zaman dahulu sampai sekarang, me-
reka mengatakan bahwa kami melakukan demiki-
an hanya karena mewarisi apa yang telah diting-
galkan nenek moyang, dan bapak-bapak kami.
Alloh berfirman:

.le t's'r'A:i $Sfq.t;'bj-s i i;r6; y

:1'*

6y*i 3L vlY,vurqt ('11-SuJ 
F

'o:34 €;r;
Bahkan merekaberkata: " Sesungguhnya kami mendapati
'bapak-bapak kami menganut suatu agamal dan sesung-

guhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk de-

ngan (mengikuti) mereka." (QS. az-Zuhnfilryl zz)



vi*; fi<rt" J':t f,i ;r^ iS "4+

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada
kaumnya, Ialu ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah
Alloh, (karena) sekali-kali tidak ada Ilah bagimu selain
'Dia. Maka mengnpa kamu tidak bertaqwa (kepada-

Nya)? ". Maka pemuka-pemuka orang yang kaJir di an-
tara kaumnya menjawab: "Orang ini tidak lain hany-
alah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak
menjadi seorang yang lebih tinggi dari kamu. dan kalau
Alloh menghendaki tentu dia mengutus beberapa orang
mhlaiknt. Belum pernah kami mendengar (seruan yang
seperti). lni pada masa nenek-moyang kami yang da-
hulu." (QS. al-Mu'minun [4]:4-z$.

Ini adalah dalil bagi orang-orangyang lemah,
orang-orang yang tidak faham terhadap dalil dan
hujjah syar'i. Hujjah ini adalah hujjah yang rapuh
yang tidak layak untuk dijadikan sebagai bahan
perbincangan atau perdebatary karena nenek-
moyang yang mereka taklid dengannya adalah
orang-orang yang tersesat, kalau memang demiki-
an keadaannya, maka mereka tidak pantas unfuk
dijadikan panutan untuk diikuti.

v&$uS$:1i
*rQi:ti&.tViut; o(lri

{Ca o:&
Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah mengikuti
apa yang diturunkan Alloh dan mengikuti Rosul." me-
reka menjawab: "Cukuplah untuk kami apa yang kami

dapati baptak-bipak kimi mengerjakahnya." Dan apa-
kah merekn itu akan mengikuti nenek-moyang mereka,
walaupun nenek-moyang mereka itu tiilak tnenge-
tahui apa-apa dan tiilak (pula) mendapat petun-
juk? (QS. al-Maidah [5]: ro4)

Maka kita katakan: Mengikuti para pendahulu
itu dibolehkan kalau memang mereka menetapi
kebenaran dan berada di atas petunjuk.

|ama'ah k"r* muslimin yang dimulyakan
Alloh Ta'ala.

2. Syubhat mereka yang kedua, mereka berhuj-
jah dengan takdir atas kesyirikan dan kekufuran
yang mereka lakukan.

Alloh berfirman:

Dan mereka berkata: "Jikalau Alloh yang Maha
Pemurah menghenilaki tentulah kami tidak
menyembah mercka (malaikat)". Mereka tidak
mempunyai pengetahuan sedikitpun tentang itu, me-
rcka tidak lain hanyalah menduga-duga belakn (QS.
az-Zuhruf f4;l: zo) Dan dalam ayat yang lain Alloh
berfirman:

(, fii ;G | \ r{ii'uir JrAb
u u-?,lssfs.t;,JscLii

Orang-orang yang mempersekutukan llah nkan ber-
kata: "Jika Alloh menghendaki, niscaya kami ilan
b ap ak-b ap ak kami tiilak mempercekutukan-Ny a
dan tidak (pula) kami mengharamkan barang sesuatu
apapun." (QS. al-Anhm [6]: r48)

Dalam ayat di atas Alloh mengisahkan bahwa
orang-orang musyrik berdalil dengan takdir, atas
apa yang mereka lakukan dari kesyirikan kepada
Allotu mereka mengatakan: "lika Allah menghendaki,
niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak memperseku-
tukan-Nya" .Ini pun hujjah yang tidak bisa diterima,
karena Alloh tidak pemah memaksa seseorang
untuk berbuat kekufuran, dan Alloh memberikan
ikhtiar dan pilihan kepada hamba untuk melakukan
ketaatan ataukah kekufuran, maka kalau ia memilih
kekufu ran dan meninggalkan ketaatan, maka jangan-
lah ia mencela kecuali diri-diri mereka sendiri.

Syubhat ini pulalah yang dilontarkan orang-
orang musyrik untuk mencegat dakwah para nabi.
Perhatikanlah kaum Nuh, tatkala Alloh berkata
kepada mereka.
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Berkata al-Imad Ibnu kasir 'iti;5: "Huiiah me-
reka yaitu orang-orang musyrik adalah huiiah
yang raputr, dan kalau seandainya hal itu benat
tentrr Alloh tidak akan mengadzab mereka dan ti-
dak akan menghancurkan mereka ".

KHUTBAH KEDUA

Jama'ah kaum muslimin yang dimulyakan
Alloh Ta'ala.

3.1 Syubhat yang ketiga, mereka menyangka
bahwa hanya dengan sekedar melafadzkan
kalimat: i'ltdt'l hal itu sudah cukup untuk
memasukkan rirereka ke dalam surga.

Sekalipun mereka melakukan sekian banyak
kesyirikan dan kekufurary mereka berpegangan
dengan dhohir hadits-hadits yang menjelaskan
bahwa siapa saja yang melafadzkan dua kalimat
syahadat, maka diharamkan atasnya neraka.

Dan bantahan terhadap syubhat ini, kita
katakan bahwa hadits-hadits tersebut harus kita
bawa kepada pemahaman bahwa siapa saja yang
mengucipkan kalimat: hr lt ait i dan ia mati di atas-

nya sedang ia tidak membdtalkan kalimat tersebut
dengan kesyirikan ataupun kekufuran akan tetapi
ia betul-betul mengucapkannya dengan hati yang
ikhlas yang bersumber dari hatinya bersama itu
ia mengkufuri danrnengingkari seluruh sesembah-
an selain Allotu kemudian ia mati di atas yang
demikian itu, maka benarlah ucaPan mereka.

Sebagai mana hal ini pernah disinyalir oleh
Rosululloh dalam sabdanya:

Barangsiapa mengucapkan laa ilaha illalloh dan meng-

kufuri setiap yang disembah selain Alloh, maka harom

darah danhartanya danhisabnya atas Alloh".

Maka nabi M mengaitkan antara keterjagaan
darah dan harta dengan dua hal: 

^ ,
yang pertama: petkataan seseorang aitt )!;J!)

danyang kedua; rnengkufuri setiap yang'disem-
bah selain Allotu dengan ini maka belumlah cu-
kup seoran*Tuttg hanya sekedar melafadzkan kali-
mat yang agung tersebut, tapi hal itu kosong dari
makna, maka haruslah selaras antara apa yang di
perbuat dengan apayarrg ia ucapkan.

Dikatakan kepada Hasan al-Bashri bahwa
manusia mengatakan: "Barangsiapa mengucaP-
kan hr 'ltiit'y dia masuk surga." Kemudian beliau
mengatakdn: "Barangsiapa yang mengucapkan
il'"lrijtl dan melaksanakan hak-haknya serta ke-
wajibdn-kewajibannya maka dia masuk surga."

Inilah beberapa syubhat-syubhat orang-orang
musyrikyanghakekatnya syubhat-tsyubhatmereka
adalah seperti sarang Inba-laba yang lemah, syub-
hat-syubhat yang Tapuh yang tidak bisa dijadikan
sandaranbagi orang-orang yang mau berfikir. Kita
berlindung kepada Alloh agar diselamatkan dari
musibah besar yang menimpa kaum muslimin
tersebut, yaitu sedikitnya ilmu dan. bahayanya
sambaran syubhat.
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Dapatkan

Program Shorof Lanjutan: Qowa'idu Shorfi
Kaidah llmu Shorofadalah salah satu bagian ilmu bahasa Arab yang sangat penting,
tidak kalah penting dibanding kaidah llmu Nahwu, bahkan ilmu Shorof adalah
sebagai induk dari bahasa Arab. Buah pemahaman llmu Shorof adalah menjaga lisan
dan tulisan dari kesalahan. Dengan meringkas kaidah-kaidah Shorof dalam "Kitabut
Tashrif" oleh Hasan bin Ahmad (populer sebagai 'muqotror'di banyak pesantren) dengan
sedikit penambahan adalah solusi tepat dalam mempelajari llmu 5horof lanjutan.
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Majalah
diterbitkan oleh:
d.a. Srowo -
Redaksi : HP
Pemasaran : HP.
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Program Perdana: Tadribul Qiro'ah
Sebagai aplikasi dari pemahaman dasar "Kaidah Nahwu dan l'rob". Penerapan
kaidah adalah sangat penting bagi para penuntut ilmu syar'i, dengan tidak
mengesampingkan pendalaman pemahaman Dienul lslam, terlebih pada
permasalahan mendasar seputar sholat. Dengan membaca kitab para ulama sunnah
masa kini, kajian ini menjadi semakin bermanfaat.

;

Menyucikan

Hati

Sekretariat:

Ust. Moh. Amin
Gg, Mangga No. 19 RT 02/03
Bunderan - Sidayu - Gresik

JATIM 61 153

Pemesanan:

Transfer ke rekening:
Bank BCA Cab. Gresik
No. Rek. 7900279641
a.n. MOH AMIN

dan hubungi:
HP 081 331 311 628

lnfaq: Rp 50.000/program
(sudah termasuk buku
panduan dan ongkos kirim)



PENERBIT

Hoti-hoti! Jongon tertipu oleh hqdits
lemoh don polsu.
Yong populer bukon iominon posti benor' Betopo

bonyok orong mengkloim ucoponnyo sebogoi

hodits Nobi Muhommod &, nomun kloimnyo

ternyoto honyoloh dusto beloko.

Agor ondo tidok ikut termokon omongon poro

pendusto itu, milikiloh buku ini.
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Srowo - Sidoyu - Gresik 61 153 Jowo Timur

Telp. {03 11 3940347 :: HP. 081 331 6601 1 I
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SAMARTNDA TB Zulfo OB I 5205 8805 SEMARANG Nur Agency lO2A) 3520394 SOLO Pustqko Ukhuwoh \O27l) 7OO7845 '08122608172

SURABAyA TB progressif (03 1 ) 3524242UD Holim Joyo (03 I ) 352 1 
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